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 جامعه المنيا  – المبكرة للطفولة التربيةلكلية  البيئةلخدمه المجتمع و تنميه  االستراتيجية الخطة

و ذلك من خالل تحفٌز و  البٌئةفً مجال خدمه المجتمع و تنمٌه  الكلٌةإلً التروٌج لدور  الخطةتهدف 

و لضمان مشاركه  المجتمعٌة المشاركةو الطالبات علً  المعاونة الهٌئةتشجٌع أعضاء هٌئه التدرٌس و 

و   المجتمعٌةفً الخدمات  الكلٌةبصوره فعاله مع  المحلٌة الحكومٌةلمنظمات غٌر المجتمع المدنً و ا

من من خدمات وإبرام العدٌد  الكلٌةبما تقدمه  الخدمةو كذلك توعٌه المستفٌدٌن من  البٌئةتنمٌه 

و تفعٌل و تعزٌز المبرم منها و تنفٌذ برامج  العالقةذات  المجتمعٌةبروتكوالت التعاون مع األطراف 

مع الحرص علً قٌاس رضاء منظمات  االستراتٌجٌة بالخطةطبقا آللٌات التنفٌذ  الكلٌة بأنشطة التوعٌة

 . خرٌجٌهاو مستوي  الكلٌةسوق العمل و المجتمع المدنً عن أداء 

 :  الخطةمجموعه عمل إعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه عمل إعداد الخطة

: 

 جامعه المنيا –الخطة االستراتيجية لخدمه المجتمع و تنميه البيئة لكلية التربية للطفولة المبكرة 
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 : البيئةلخطه خدمه المجتمع و تنميه  األساسيةأوال : االفتراضات 

 :  االفتراضاتعلً مجموعه من  البٌئةلخدمه المجتمع و تنمٌه  الكلٌةتبنً خطه 

كسبٌل وحٌد للنهوض بمستوي أداء  البٌئةخدمه المجتمع و تنمٌه  بأنشطة الكلٌةو  الجامعةإٌمان كل من إدارتً  .1

 . المؤسسة

 . الخطةفً دعم تنفٌذ برامج و أنشطه  الكلٌةو  الجامعةتعاون كل من إدارتً  .2

 . الخطةتوافر موارد بشرٌه مدربه كافٌه لتنفٌذ  .3

جهاز إداري فً تنفٌذ ما جاء  مشاركه جمٌع العاملٌن بكافه المستوٌات من أعضاء هٌئه التدرٌس و معاونٌهم و .4

 . بالخطة

 . الخطةبإتباع معاٌٌر واضحه فً تنفٌذ  االلتزام .5

 خارجٌٌن و استشارٌٌن داخلٌن .  من خالل مراجعٌن بالخطةبالتقٌٌم الدوري تنفٌذ ما جاء  االستعانة .6

 

  الخطةثانيا : منهجيه إعداد 

منهجٌه و تكمن أهمٌه هذه علً  – االستراتٌجٌة الخطةكجزء من  – البٌئةلخدمه المجتمع و تنمٌه  الكلٌةتقوم خطه 

، و تحلٌل  المحتملةلمعرفه الفرص و التهدٌدات  للكلٌة الخارجٌة البٌئةفً قدرتها علً تحلٌل  المنهجٌةالتحلٌل المستقبلً 

و تحقٌق  الكلٌة استراتٌجٌةلتنفٌذ  األنشطةإحداث التكامل بٌن جمٌع لتحدٌد نقاط القوه و الضعف ، سعٌا نحو  الداخلٌة البٌئة

 المحددةوفقا للمعاٌٌر  االستراتٌجٌة، كما أنها تمدنا بأساس سلٌم التخاذ القرارات  االستراتٌجٌةو غاٌاتها  المستقبلٌةرؤٌتها 

و حركه  المجتمعٌة التنمٌةفً عالقتها بسوق العمل و احتٌاجات  للكلٌة االستراتٌجًللتخطٌط  أساسٌا، و تعتبر مدخال 

المستجدات فً القطاع الطبً علً المستوي العالمً و تستند منهجٌه التحلٌل المستقبلً من حٌث كونها مطالعه للمستقبل 

و عالقتها  للكلٌة خلٌةالدا البٌئةمنظومه  دراسةعلً منهجٌه النظم و ٌقوم هذا المنهج علً أسلوب تفكٌر منظم قادر علً 

بسوق العمل و احتٌاجات التنمٌة المجتمعٌة و حركه المستجدات فً القطاع الطبً علً المستوي العالمً و تستند منهجٌه 

التحلٌل المستقبلً من حٌث كونها مطالعه للمستقبل علً منهج النظم و ٌقوم هذا المنهج علً اسلوب تفكٌر منظم قادر علً 

ٌئة الداخلٌة للكلٌة و عالقتها مع منظومه البٌئة الخارجٌة و الخروج بالٌات اتخاذ القرارات االستراتٌجٌة دراسة منظومه الب

 بناء علً أساس علمً مدروس متعلق بواقع الكلٌة الداخلً و الخارجً.

 اإلجراءات التي اتخذت عند إعداد الخطة:

 جامعه المنٌا حسب اإلجراءات التالٌة : –ولة المبكرة تم إعداد خدمه المجتمع و تنمٌه البٌئة لكلٌة التربٌة للطف

 المرحلة األولي : التأصيل المؤسسي و التوعية :

تشكٌل مجموعه عمل إعداد خطه خدمه المجتمع و تنمٌه البٌئة بالكلٌة كإحدى مجموعات العمل التابعة لفرٌق  .1

 التخطٌط االستراتٌجً بالكلٌة .

هم و العاملٌن بالكلٌة بمفاهٌم و أنشطه خدمه المجتمع و تنمٌه البٌئة و توعٌه أعضاء هٌئه التدرٌس و معاونٌ .2

  منهجٌتها ، و دور كل من المشاركٌن فً إعداد الخطة .

 : تحليل الوضع الراهن : المرحلة الثانية

و تحلٌلها للوصول إلً تحلٌل الوضع الراهن لكل  اإلحصائٌاتلجمع البٌانات و عمل  العلمٌةتم إتباع اآللٌات و الوسائل 

،  المبتغاة الحالة،و آلٌات تحقٌق تلك  المتاحة، و اإلمكانات و القدرات  األكادٌمٌة، من حٌث التخصصات  العلمٌةاألقسام 

  فهاو غاٌاتها و اهدا الكلٌةلتحقٌق رؤٌه   الممكنةو  المرغوبةبما ٌكفل توفٌر عدد من التصورات و الخٌارات 

 

أوال : االفتراضات األساسية لخطه خدمه المجتمع و تنميه البيئة 

: 

 ثانيا : منهجيه إعداد الخطة 
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وفق لمنهجٌه التحلٌل  الداخلٌةو  الخارجٌة للبٌئة متكاملة دراسة، وقد تم ذلك فً إطار  االستراتٌجٌة

،لتصمٌم  للكلٌة( حٌث تم تحدٌد عناصر القوه و الضعف و الفرص و التهدٌدات SWOTالبٌئً الرباعً )

و تحدٌد األهداف  الكلٌةلرؤٌه و لرساله  المناسبة بالصٌاغةللوضع الراهن للخروج  الرباعٌة المصفوفة

لتعزٌز نقاط القوه  الالزمة التنفٌذٌةو الخطط  المتبعة المالٌة االستراتٌجٌاتو السٌاسات و  االستراتٌجٌة

و استغالل الفرص لتقوٌه نقاط الضعف و تفادي التهدٌدات و الوصول الً المستوي المستهدف ألداء 

 القومٌة الهٌئةمن  المعلنةو  الموضوعةالمستمر طبقا للمعاٌٌر  عتماداالمما ٌضمن الحصول علً  الكلٌة

 . واالعتمادلضمان جوده التعلٌم 

 :تحديد الغايات و األهداف و السياسات : الثالثة المرحلة

 : البيئةسياسه شئون خدمه المجتمع و تنميه 

 :التالٌةبدعم أنشطه خدمه المجتمع من خالل السٌاسات  الكلٌةتسهم    

 .المجتمعٌة المشاركةدعم أنظمه  .1

 و الرجوع الٌها عند تنفٌذ كل نشاط. المجتمعٌة لألنشطة السنوٌة بالخطة االلتزام .2

 ..للخطة المطابقة المجانٌةتوفٌر التموٌل الكافً ألنشطه خدمه المجتمع  .3

 . اإلٌجابٌة المشاركةدعم و تحفٌز  .4

 و تطوٌر المجتمع. البٌئةلتنمٌه  القومٌةتدعٌم االشتراك بشكل فعال فً المشروعات  .5

 .للكلٌةبخطه خدمه المجتمع  االلتزام .6

 : البيئةلخدمه المجتمع و تنميه  التنفيذية الخطة:صياغه  الرابعة المرحلة

الكلية:                                                                                                رؤيه          

 

فً مجال التعليم قومياً و إقليمياً  كليت التربيت للطفولت المبكرة كليت ذكيت تسعى إلى تحقيق الميزة التنافسيت 

 الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع

                                                                                            رسالة الكلية:  
 

معلمات لمرحلة الطفولة المبكرة باستخدام التعلٌم الهجٌن ، قادرات على اإلبداع والمنافسة فً  عدادا

سوق العمل ، وإعداد الباحثٌن القادرٌن على استخدام المعرفة  الرقمٌة وتوظٌفها فً حل المشكالت 

والنفسٌة لخدمة التربوٌة والمجتمعة فً مجال تربٌة الطفل ، وتقدٌم الخدمات واالستشارات التربوٌة 

 ًع على المستوٌٌن المحلى واإلقلٌمالمجتم
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 البيئةلخدمة المجتمع و تنميه  االستراتيجية الخطة

جامعة المنيا في مجال  –لكلية التربية للطفولة المبكرة  المؤسسية زياده القدرة:  الرئيسية الغاية

 اركة المجتمعية و تنميه البيئة المش

 و تنميه البيئة  المجتمعية الخدمةالهدف االستراتيجي االول : تعظيم دور الكلية في 

 آليات التنفيذ :

 . البٌئةخطه مفعله لبرامج خدمه المجتمع و تنمٌه  .1

 .بالكلٌةفً صنه القرار  المجتمعٌةوضع آلٌات إلشراك الجهات  .2

 .الكلٌةو اإلعالن و التسوٌق عن الخدمات التً تقدمها  للدعاٌةوضع سٌاسه  .3

 نشر روح العمل التطوعً المجتمعً بٌن الطالبات. .4

 الثاني: متابعه الخريجين وسبل التواصل معهم: االستراتيجيالهدف 

 آليات التنفيذ :

 دعم التواصل مع الخرٌجٌن. .1

  تنظٌم ملتقً سنوي للخرٌجٌن. .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة االستراتيجية لخدمة المجتمع و تنميه البيئة
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 SWOTالتحليل البيئي لخدمه المجتمع و تنميه البيئة 

 التهدٌدات المتاحةالفرص  نقاط الضعف نقاط القوه المعٌار

 
المشاركة -7

و  المجتمعٌة
 خدمة البٌئة

نقص الدعم الفنً و المادي و اإلعالمً   بالكلٌة البٌئةتوافر خطه معتمده لخدمه المجتمع و تنمٌه  .1
لٌتمكن من تحقٌق  الطفولة رعاٌةبمركز 
 أهدافه

،تدرٌب  التعلٌمٌة.إعداد البرامج 1
الخرٌجٌن،المؤتمرات و  الطالب حفل

 الندوات وورش العمل

 العالمٌةو  المحلٌة االقتصادٌة.األزمات 1
 التنمٌةو تأثٌرها علً 

رصٌدا من الممارسات فً مجال خدمه المجتمع و  الكلٌةتمتلك  .2
 المؤسسًعلً المستوي الفردي و  البٌئةتنمٌه 

  عدم وجود سٌاسه تسوٌقٌه للخدمات و
الخبرات الً ٌمكن أن 

للمجتمع  الكلٌةتقدمها 
 المحٌط 

وجود شبكه المعلومات تٌسر قٌاس .2
 المجتمعٌةرضا األطراف 

 

عدم وجود خطه واضحه ومعلنه لتوظٌف    بالكلٌةٌوجد وحده ذات طابع خاص  .3
 األساسٌةالكفاءات االزمه فً مجال العلوم 

 رسالتها  الكلٌةلكً تحقق 

  

الحاجه إلً التواصل لتبادل الخبرات مع    التدرٌبٌةبإجراء العدٌد من الدورات  الطفولة رعاٌةٌقوم مركز  .4
و  المصرٌةو الجامعات  الجامعةكلٌات 
  العربٌة

  

فً توفٌر  بالمحافظةمشاركه جمٌع دور رٌاض األطفال  .5
  الكلٌةفرص للتدرٌب المٌدانً لطالبات 

  عدم وجود مركز خدمات إرشادٌه متنوعه
 نفسٌه ( – تربوٌةللطالبات )

  

    الكلٌةبالمجتمع عن مستوي خرٌجً رضاء مؤسسات رٌاض األطفال  .6

     الكلٌةمشاركه ممثلٌن عن المجتمع المحلً فً مجلس  .7

مشاركه المجتمع المحلً فً المؤتمرات و الندوات و ورش العمل  .8
  الكلٌةالتً تنظمها 

   

    المجتمع المحلً لحفل الخرٌجٌن  ورعاٌةمشاركه  .9

األزمات والكوارث  إدارةتنفٌذ مشروع طالبً ناجح )مركز  .11 
 و المجتمع للكلٌة(قدم خدمات 
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 لخدمه المجتمع و تنمٌة البٌئة التنفٌذٌة الخطة

 و تنمٌه البٌئة المجتمعٌة المشاركةجامعه المنٌا فً مجال  – المبكرة للطفولةلكلٌه التربٌة  المؤسسٌة القدرةالرابعه:زٌاده  الغاٌة

 
  االستراتٌجٌةاألهداف 

 
 و المهام األنشطة

 
 التوقٌت

 
 مسؤولٌة التنفٌذ

 
مؤشرات المتابعة و 

 تقٌٌم األداء 

 
 اإلنجازات

 
 )بالجنٌه(المتوقعة التكلفة

 
 من

 
 إلً

 
مستوي 
 اإلنجاز

 
أسباب عدم 

 اإلنجاز

 الهدف األول
تعظٌم دور الكلٌة فً 
الخدمة المجتمعٌة و 

 تنمٌة البٌئة

  خطة مفعله لبرامج
خدمة المجتمع و 
تنمٌة البٌئة وذلك 

 عن طرٌق:

 
 مستمر 

  وكٌل الكلٌة
لخدمة المجتمع 

 البٌئةو تنمٌة 

  وجود خطه
مفعله لبرامج 

خدمه المجتمع 
 و تنمٌة البٌئة

   

تحدٌد  .1
المتطلبات 
و  المجتمعٌة

 البٌئٌة

    لجنه الخدمات
 المجتمعٌة 

  وجود قاعده
بٌانات عن 
احتٌاجات 
 المجتمع 

   

إعداد قاعده  .2
بٌانات تفصٌلٌة 

عن الخدمات 
 المجتمعٌة

     عمل تقٌٌم
لفاعلٌه و 
مخرجات 

الوحدات ذات 
الطابع الخاص 

 بالكلٌة

   

تقٌٌم عدد و  .3
فاعلٌه 

ومخرجات 
الوحدات ذات 
 الطابع الخاص
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 جامعه المنٌا فً مجال المشاركة المجتمعٌة و تنمٌة البٌئة –تابع: الغاٌة الرابعة : زٌادة القدرة المؤسسٌة لكلٌة التربٌة للطفولة المبكرة 

 

األهداف 
 االستراتيجية

 

 األنشطة و المهام
 

 التوقيت
 

 مسؤوليه التنفيذ
 

مؤشرات المتابعة و 
 تقييم األداء

 

 اإلنجازات
 

التكلفة المتوقعة 
  )بالجنيه(

 
 من

 
 إلي

مستوي 
 اإلنجاز

أسباب عدم 
 اإلنجاز

 

 األول الهدفتابع: 
تعظيم دور الكلية 

في الخدمة 
المجتمعية و تنمية 

 البيئة

  وضع آلٌات إلشراك الجهات
المجتمعٌة فً صنع القرار بالكلٌة 

 وذلك عن طرٌق:

 عمٌد الكلٌة -  
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة  -

 المجتمع

    

.فتح قنوات اتصال مع المؤسسات 1
 المختلفة فً مجال خدمة المجتمع

       

.إشتراك ممثلً المجتمع فً مجالس 2
 الكلٌة المختلفة

       

.تفعٌل اإلجراءات التصحٌحٌة الخاصة 3
 المختلفة المجتمعٌة باألطراف

       

  وضع سٌاسه للدعاٌة و اإلعالن و
 الكلٌةالتسوٌق عن الخدمات التً تقدمها 

 و ذلك عن طرٌق:

لجنة خدمه المجتمع و  -  
 تنمٌة البٌئة

المجتمع تعرٌف  -
الخارجً بالخدمات 

 المجتمعٌة

   

علً  المجتمعٌة.نشر خطة الخدمات 1
 صفحه الكلٌة و الوسائل المختلفة

 فً الخدمة.دعوه مستفٌدي 2
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االجتماعات و  
 الندوات

       

نشر روح العمل  
التطوعً المجتمعً 
بٌن الطالبات و ذلك 

 عن طرٌق :

       

الطالبات .مكافأة 3 
فً  المشتركات
 التطوعٌةالخدمات 
 المجتمعٌة

       

 
 الهدف الثاني

 
متابعة الخريجين و 
 سبل التواصل معهم

  دعم التواصل مع
الخرٌجٌن و ذلك عن 

 طرٌق :

   
 رعاٌة الشباب

  
مشاركة فعالة 

للطالبات فً مجاالت 
 خدمه المجتمع

  

.استكمال قاعده 1
 بٌانات الخرٌجٌن

       

علً شبكة .نشرها 2
 المعلومات الدولٌة

وكٌل الكلٌة  -  
لشئون 
خدمة 

المجتمع و 
 تنمٌة البٌئة

قاعدة  - 
بٌانات 

 للخرٌجات

  

.إنشاء منتدي 3
إلكترونً لخرٌجً 

 الكلٌة

لجنة خدمة  -  
المجتمع و 
 تنمٌة البٌئة

    

.تنظٌم الدورات 4
التدرٌبٌة لالرتقاء 
 بمستوي الخرٌجٌن
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 االستراتيجيةاألهداف 

 
 األنشطة و المهام

 
 التوقيت

 
 مسؤولية التنفيذ

 
مؤشرات المتابعة و 

 تقييم األداء

 
 اإلنجازات

 
المتوقعة التكلفة 

  )بالجنيه(
 من

 
 إلي

 
مستوي 
 اإلنجاز

 
أسباب 

عدم 
 اإلنجاز

 
 الثاني تابع: الهدف

 
 

متابعة الخريجين و سبل 
 التواصل معهم

  ًتنظٌم ملتق
سنوي 

للخرٌجٌن 
وذلك عن 

 :طرٌق 

وكٌل الكلٌة  -  
لشئون خدمة 

المجتمع و 
 تنمٌة البٌئة

دور فعال  -
 للخرٌجات

   

.تحدٌد ٌوم سنوي 1
 للخرٌجٌن

لجنة خدمه  -  
المجتمع و 
 تنمٌة البٌئة

    

        .إعداد مؤتمر للتوظٌف2

        .دعوه ممثلً المجتمع3

 


