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 لكليت البيئت وتنميت المجتمع لخذمت اإلستراتيجيت الخطت  

 المنيب جبمعت – األطفبل ريبض

 و يزتحؼ خالؿ مف وذلؾ البيئة يةتنـ و المجتمع خدمة مجاؿ في الكمية لدور يجالترو إلى الخطة تهدؼ
 المجتمع مشاركة ، ولضماف ةيالمجتمع المشاركة عمي والطالبات والهيئة المعاونة التدريس هيئة أعضاء عيتشج

 كذلؾ ئة،يالب ةيوتنـ ةيالمجتمع الخدمات في ةيالكؿ مع فعالة بصورة ةيالمحؿ ةيالحكوـ ريغ المنظمات و ، المدني
براـ خدمات، مف ةيالكؿ تقدمة بما الخدمة مف فيديالمستؼ ةيتوع  األطراؼ مع التعاوف بروتوكوالت مف ديالعد وا 

 ذيالتنؼ اتيآلؿ طبقا ةيالكؿ بأنشطة ةيالتوع برامج ذيتنؼ ومنها ،   المبـر زيتعز و ؿيوتفع العالقة ذات ةيالمجتمع
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 و ةيالكؿ أداء عف المدني المجتمع و العمؿ سوؽ منظمات رضاء اسيؽ عمى الحرص مع ، اإلستراتيجيةبالخطة
. خريجيها  مستوي

 :الخطت إعذاد لعم مجموعت 

 : انخطت إدارة مجمىعت : أوال

 د نبيل السيد حسن   عميد الكلية.أ .1
 د أحمد شحاتة محمد   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.أ .2
 د ناصر فؤاد على غبيش  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.م.أ .3
 كيل الكلية لشئون التعليم والطالب          ود حنان محمد صفوت .م.أ .4
  راوي    مدير وحدة الجودة رشادوفاء. د  .5

: مجمىعت تىفيذ انخطت : ثبويب 

 د أحمد شحاتة محمد   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.أ .1
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لجنة حسن محمود حسن  الهجان            عضو. د  .2
 اىجُئخ ورَُْخ اىَجزَع خذٍخ ىجْخ عضى رضوى جماؿ الديف قرماف/ . د  .3
 اىجُئخ ورَُْخ اىَجزَع خذٍخ ىجْخ عضىإيمان سمير مهران            . أ .4
 اىجُئخ ورَُْخ اىَجزَع خذٍخ ىجْخ عضىعفاف محمد عبد المعز   . أ .5
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 انمجتمع خذمت نخطت األسبسيت االفتزاضبث  : أوال

 :انبيئت وتىميت

 :االفتراضات مف مجموعة عمى البيئة وتنمية المجتمع لخدمة الكمية خطة تبنى
 .المؤسسة أداء بمستوى لمنهوض وحيد كسبيؿ البيئة وتنمية المجتمع خدمة بأنشطة والكمية الجامعة إدارتي مف كؿ إيماف .١
 .الخطة وأنشطة برامج تنفيذ دعـ يؼ والكمية الجامعة إدارتي مف كؿ تعاوف .٢
 .الخطة لتنفيذ كافية مدربة بشرية موارد توافر .٣
 .بالخطة جاء ما تنفيذ في إداري وجهاز ومعاونيهـ تدريس هيئة أعضاء مف المستويات بكافة العامميف جميع مشاركة .٤
 .الخطة تنفيذ في واضحة معايير بإتباع اللتزاـا. 5
 .داخمييف استشارييف و خارجييف مراجعيف خالؿ مف بالخطة جاء ما تنفيذ لمدى الدوري بالتقييـ االستعانة. 6

 انخطت إعذاد مىهجيت: ثبويب  

 هذه أهمية وتكمف - اإلستراتيجية الخطة مف كجزء– البيئة وتنمية المجتمع لخدمة الكمية خطة تقوـ
،"Prospective Analysis" لمكمية الخارجية البيئة تحميؿ عمى قدرتها في المنهجية المستقبمي التحميؿ" منهجية عمى 

 بيف التكامؿ إحداث نحو سعياً  ، والضعؼ القوة نقاط لتحديد الداخمية البيئة وتحميؿ المحتممة، والتهديدات الفرص لمعرفة
 سميـ بأساس تمدنا أنها كما ،اإلستراتيجية وغاياتها المستقبمية رؤيتها وتحقيؽ الكمية إستراتيجية لتنفيذ األنشطة جميع
 بسوؽ عالقتها في لمكمية االستراتيجي لمتخطيط أساسياً  مدخالً  وتعتبر المحددة، لممعايير وفقاً  اإلستراتيجية القرارات التخاذ
 منهجية وتستند .العالمي المستوى عمى الطبي القطاع في المستجدات وحركة المجتمعية التنمية واحتياجات العمؿ

 منظـ تفكير أسموب عمى المنهج هذا ويقوـ "النظـ منهج"عمى – لممستقبؿ مطالعة كونها حيث مف - "المستقبمي التحميؿ"
 القرارات اتخاذ باليات والخروج الخارجية البيئة منظومة مع وعالقتها لمكمية الداخمية البيئة منظومة دراسة عمى قادر

 .والخارجي الداخمي الكمية بواقع متعمؽ مدروس عممي أساس عمي بناء اإلستراتيجية
 :انخطت إعذاد عىذ اتخذث انتي اإلجزاءاث

  :التالية اإلجراءات حسب المنيا جامعة - رياض األطفاؿ لكمية البيئة وتنمية المجتمع خدمة إعداد تـ
 :وانتىعيت انمؤسسي انتأصيم :األونى انمزحهت

 بالكمية البيئة وتنمية المجتمع خدمة خطة إعداد عمؿ مجموعة تشكيؿ .١
 .بالكمية االستراتيجي التخطيط لفريؽ التابعة العمؿ مجموعات كإحدى

 ، البيئة وتنمية المجتمع خدمة وأنشطة بمفاهيـ بالكمية والعامميف ومعاونيهـ التدريس هيئة أعضاء توعية .٢
 .الخطة إعداد في المشاركيف مف كؿ ودور ومنهجيتها،

 :انزاهه انىضع تحهيم :انثبويت انمزحهت
 الوضع تحميؿ إلى لموصوؿ وتحميمها اإلحصائيات وعمؿ البيانات لجمع العممية والوسائؿ اآلليات إتباع تـ

 تمؾ تحقيؽ وآليات المتاحة، والقدرات واإلمكانات ،األكاديمية التخصصات حيث مف العممية، األقساـ لكؿ الراهف
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 وأهدافها وغاياتها الكمية رؤيةلتحقيؽ  والممكنة المرغوبة والخيارات التصورات مف عدد توفير يكفؿ بما ،المبتغاة الحالة
 البيئي التحميؿ لمنهجية وفؽ الداخمية والبيئة الخارجية لمبيئة متكاممة دراسة إطار في ذلؾ تـ وقد اإلستراتيجية،

 الرباعية المصفوفة ،لتصميـ لمكمية والتهديدات الفرص و والضعؼ القوة عناصر تحديد تـ حيث  (SWOT)الرباعي
 والسياسات اإلستراتيجية األهداؼ وتحديد الكمية ولرسالة لرؤية المناسبة بالصياغة لمخروج الراهف لموضع

 الضعؼ نقاط لتقوية الفرص واستغالؿ القوة نقاط لتعزيز الالزمة التنفيذية والخطط المتبعة المالية واالستراتيجيات
 طبقا المستمر االعتماد عمي الحصوؿ يضمف مما الكمية ألداء المستهدؼ المستوي الي والوصوؿ التهديدات وتفادي
  .واالعتماد التعميـ جودة لضماف القومية الهيئة مف والمعمنة الموضوعة لممعايير

 :انغبيبث واألهذاف وانسيبسبث  تحذيذ :انثبنثت انمزحهت

 :وتىميت انبيئت انمجتمع خذمت شئىن سيبست
 :التالية السياسات خالؿ مف المجتمع خدمة أنشطة بدعـ الكمية تسهـ

 .المجتمعية المشاركة أنظمة دعـ .١
 .كؿ نشاط تنفيذ عند إليها والرجوع المجتمعية لألنشطة السنوية بالخطة االلتزاـ .٢
 .لمخطة المطابقة المجانية المجتمع خدمة ألنشطة الكافي التمويؿ توفير .٣
 .االيجابية المشاركة وتحفيز دعـ .٤
 .المجتمع البيئة وتطوير لتنمية القومية المشروعات في فعاؿ بشكؿ االشتراؾ تدعيـ .٥
 .لمكمية المجتمع خدمة بخطة االلتزاـ.6

 وتىميت انمجتمع نخذمت انتىفيذيت انخطت صيبغت :انزابعت انمزحهت
 :انبيئت

: رؤيت الكليت 

 جامعة المنيا إلى  الريادة والتميز في مجاالت دراسات الطفولة مهنيا وبحثيا –تسعى كمية رياض األطفاؿ  
. واستشاريا ، عمى المستوى القومي في كافة برامجها وأنشطتها مف خالؿ تطبيؽ معايير الجودة واالعتماد 

: رسبلت الكليت 

تمتـز كمية رياض األطفاؿ ػ جامعة المنيا مف خالؿ تقديـ برامج تعميمية وبحثية فائقة ، وفؽ  
 عممية فنية في مجاؿ الطفولة مف خالؿ تالمعايير األكاديمية القومية ، وتقديـ حموؿ واستشارا
.   ف وتمبية متطمبات خدمة المجتمع ةاألنشطة الثقافية واالجتماعية لمتمكف مف المنافس
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انتحهيم انبيئي نخذمت انمجتمع وتىميت انبيئت 

SWOT 

 داىزهذَذااىفشص اىَزبحخ ّقبط اىضعف ّقبط اىقىح اىَعُبس 

7
خذٍخ اىجُئخ 

جزَعُخ و
سمخ اىَ

شب
 ـ اىَ

رىافش خطخ ٍعزَذح ىخذٍخ  . 1

 اىَجزَع ورَُْخ اىجُئخ ثبىنيُخ

 واىَبدٌ اىفٍْ اىذعٌ ّقض . 1

 اىطفىىخ سعبَخ ثَشمض واإلعالٍٍ

  .أهذافه رحقُق ٍِ ىُزَنِ

 رذسَت اىزعيَُُخ، اىجشاٍج إعذاد . 1

 اىَؤرَشاد حفو اىخشجُِ، اىطالة،

 .اىعَو ووسػ واىْذواد

 اىَحيُخ االقزظبدَخ األصٍبد . 1

 .اىزَُْخ عيً ورأثُشارهب واىعبىَُخ

رَزيل اىنيُخ سطُذا ٍِ  . 2

اىََبسعبد فٍ ٍجبه خذٍخ اىَجزَع 

ورَُْخ اىجُئخ عيً اىَغزىي اىفشدٌ 

 . واىَؤعغٍ 

 رغىَقُخ عُبعخ وجىد عذً . 2

 أُ ََنِ اىزٍ واىخجشاد ىيخذٍبد

 .اىَحُظ ىيَجزَع اىنيُخ رقذٍهب

 رُغش اىَعيىٍبد شجنخ وجىد . 2

 اىَجزَعُخ األطشاف سضب قُبط
 

.يوجد وحدة ذات طابع خاص بالكمية  . 3  وٍعيْخ واضحخ خطخ وجىد عذً . 3 

فٍ ٍجبه  اىالصٍخ اىنفبءاد ىزىظُف

 اىنيُخ رحقق اىعيىً األعبعُخ ىنٍ

سعبىزهب 

  

  اىطفىىخ ثئجشاء حَقىً ٍشمض سعبٌ . 4

 اىعذَذ ٍِ اىذوساد اىزذسَجُخ

 ىزجبده اىزىاطو إىً اىحبجخ . 4

 اىجبٍعخ ميُبد ٍع اىخجشاد

   .واىعشثُخ اىَظشَخ واىجبٍعبد

  

مشاركة جميع دور رياض األطفاؿ  . 5
بالمحافظة في توفير فرص لمتدريب 

 الميداني لطالبات الكمية 

 خذٍبد ٍشمض وجىد عذً . 5

  –رشثىَخ )ٍزْىعخ ىيطبىجبد إسشبدَخ

  (ّفغُخ

  

سضبء ٍؤعغبد سَبع األطفبه  . 6

 ثبىَجزَع عِ ٍغزىي خشَجٍ اىنيُخ 

   

ٍشبسمخ ٍَثيُِ عِ اىَجزَع  . 7

 اىَحيٍ فٍ ٍجيظ اىنيُخ

   

   مشاركة المجتمع المحمي في  . 8



 6 

 والندوات وورش العمؿ التي تالمؤتمرا
 .تنظمها الكمية 

مشاركة ورعاية المجتمع المحمي  . 9
 لحفؿ الخريجيف 

   

 طالبي مشروع تنفيذ . 10 
" والكوارث األزمات إدارة مركز"ناجح
. والمجتمع  لمكمية خدمات قدـ
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 انبيئت وتىميت انمجتمع نخذمت اإلستزاتيجيت ةانخط 

 ـ لريبض األطفب نكهيت انمؤسسيت انقذرة سيبدة: انغبيت انزئيسيت 

انمجتمعيت وتىميت انبيئت  انمشبركت في مجبل جبمعت انمىيب 

 انمجتمعيت انخذمت في انكهيت دور تعظيم: انهذف االستزاتيجي األول 
انبيئت  وتىميت

: آنيبث انتىفيذ 

 .خطة مفعمة  لبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .1
  .بالكمية  القرار صنع في المجتمعية الجهات إلشراؾ آليات وضع .2
 .الكمية  تقدمها التي الخدمات عف والتسويؽ واإلعالف لمدعاية سياسة وضع .3
 .: الطالبات بيف المجتمعي التطوعي العمؿ روح نشر .4

معهم  وسبم انتىاصم انخزيجيه متببعت: انهذف االستزاتيجي انثبوي 

: 
: آنيبث انتىفيذ 

 .  مع الخريجيف  التواصؿ دعـ .1
 .ممتقي سنوي لمخريجيف  تنظيـ .2
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 انبيئت وتىميت انمجتمع نخذمت انتىفيذيت انخطت 
 في مجبل ريبض األطفبل ـ جبمعت المنيب  لكليت المؤسسيت القذرة زيبدة: ا الغبيت الرابعت 

 المشبركت المجتمعيت وتنميت البيئت

 األهذاف

 اإلعزشارُجُخ
 األّشطخ واىَهبً

 اىزىقُذ

 ٍؤششاد اىَزبثعخ ورقٌُُ األداء ٍغؤوىُخ اىزْفُز

 اىزنيفخ االّجبصاد

 اىَزىقعخ

 ٍغزىي االّجبص إىً ٍِ   (ثبىجُْه  )
أعجبة عذً 

 االّجبص

 اىهذف األوه

ـــــــــــــــــــــ 

 اىنيُخ دوس رعظٌُ

فٍ اىخذٍخ 

 ورَُْخ اىَجزَعُخ 

 اىجُئخ

  خطخ ٍفعيخ  ىجشاٍج

خذٍخ اىَجزَع ورَُْخ 

 :اىجُئخ ورىل عِ طشَق 

 ٍغزَش 2013

وكُم انكهُت - 

نخذمت انمجتمغ 

 وتىمُت انبُئت 

وجىد خطت مفؼهت نبرامج - 

  %80 .خذمت انمجتمغ وتىمُت انبُئت

 

200.000 

تحذَذ انمتطهببث .  1

 انمجتمؼُت وانبُئُت
 ٍغزَش 2014

ـ نجىت انخذمبث 

 انمجتمؼُت

وجىد قبػذة بُبوبث ػه - 

  %80 احتُبجبث انمجتمغ
 

إػذاد قبئمت تفصُهُت . 2

 ٍغزَش 2014 .ػه انخذمبث انمجتمؼُت
وكُم انكهُت 

نخذمت انمجتمغ 

 وتىمُت انبُئت

ػمم تقُُم  نفبػهُت - 

ومخرجبث انىحذاث راث 

 انطببغ انخبص ببنكهُت 
80%  

 

تقُُم ػذد وفبػهُت .  3

ومخرجبث انىحذاث راث 

 .انطببغ انخبص
 ٍغزَش 2014

مجهس إدارة 

انخذمت انؼبمت 

 نرػبَت انطفىنت

َتم انتؼُُه مه خالل تقبرَر - 

مجهس اإلدارة وانجبمؼت 

 نهىحذاث راث انطببغ انخبص
80%  

 

 

 

 

 

 
 في مجبل ريبض األطفبل ـ جبمعت المنيب  لكليت المؤسسيت القذرة زيبدة: الغبيت الرابعت : تببع 

المشبركت المجتمعيت وتنميت البيئت 

 اىزنيفخ االّجبصادٍؤششاد اىَزبثعخ ورقٌُُ  ٍغؤوىُخ اىزْفُز اىزىقُذ األّشطخ واىَهبً اإلعزشارُجُخ األهذاف
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 إىً ٍِ
 األداء

 ٍغزىي االّجبص
أعجبة عذً 

 االّجبص

 اىَزىقعخ

   (ثبىجُْه  )

 اىهذف األوه: ربثع 

ـــــــــــــــــــــ 

فٍ  اىنيُخ دوس رعظٌُ

 اىخذٍخ اىَجزَعُخ 

 اىجُئخ ورَُْخ

 إلششاك  آىُبد وضع

طْع  فٍ اىَجزَعُخ اىجهبد

ثبىنيُخ ورىل عِ  اىقشاس

 :طشَق 

 ٍغزَش 2013
 ػمُذ انكهُت- 

   %80  انخذمت مستفُذٌ مشبركت-  وكُم شئىن انبُئت- 

 

 مغ اتصبل قىىاث فتح. 1
انمختهفت فٍ  انمؤسسبث

 مجبل خذمت انمجتمغ
 ػمُذ انكهُت ٍغزَش 2012

مشبركت مستفُذي انخذمت 

بىزارة انتربُت وانتؼهُم 

ومؼهمبث ومىجهبث رَبض 

 األطفبل

80%  

 

 انمجتمغ ممثهٍ اشتراك. 2
 انمختهفت انكهُت مجبنس فٍ

 ػمُذ انكهُت ٍغزَش 2015
ممثهُه مه وزارة انتربُت 

 وانتؼهُم
80%  

 

 تفؼُم اإلجراءاث. 3
  انخبصت انتصحُحُت

 انمجتمؼُت انمختهفت ببإلطراف

 وكُم شئىن انبُئت ٍغزَش 2014
اجتمبع مغ هُئبث انمجتمغ 

 انمذوً انمشبرك
80%  

 

 ىيذعبَخ  عُبعخ وضع

عِ  واىزغىَق واإلعالُ

رقذٍهب اىنيُخ  اىزٍ اىخذٍبد

 :ورىل عِ طشَق 

 َىبَر
 ٍغزَش 2013

  نجىت خذمت- 
 وتىمُت انبُئت انمجتمغ

  انخبرجٍ انمجتمغ تؼرَف- 
  %80 ببنخذمبث انمجتمؼُت

 

 انمجتمؼُت انخذمت خطت وشر. 1
 وانىسبئم انكهُت صفحت ػهٍ

 انمختهفت
  فٍ انخذمت مستفُذٌ دػىة. 2

 وانىذواث االجتمبػبث

  %90 وشر خطت ػهً مىقغ انكهُت وكُم شئىن انبُئت ٍغزَش 2014
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المشبركت المجتمعيت وتنميت البيئت 

 األّشطخ واىَهبً اإلعزشارُجُخ األهذاف

 اىزىقُذ

 ٍؤششاد اىَزبثعخ ورقٌُُ األداء ٍغؤوىُخ اىزْفُز

 اىزنيفخ االّجبصاد

 اىَزىقعخ

 ٍغزىي االّجبص إىً ٍِ   (ثبىجُْه  )
أعجبة عذً 

 االّجبص

 اىهذف األوه: ربثع 

ـــــــــــــــــــــ 

فٍ  اىنيُخ دوس رعظٌُ

 اىخذٍخ اىَجزَعُخ 

 اىجُئخ ورَُْخ

 اىعَو  سوح ّشش

ثُِ  اىَجزَعٍ اىزطىعٍ

اىطبىجبد  ورىل عِ 

 :طشَق 

مشبركت فؼبنت نهطبنببث فٍ  رػبَت انطالة ٍغزَش 2012

  %75 مجبالث خذمت انمجتمغ

 - 

 مكبفأة انطبنببث. 1
انمشتركبث فٍ انخذمبث 

 انمجتمؼُت انتطىػُت
 وكُم شئىن انبُئت ٍغزَش 2012

مشبركت فؼبنت نهطبنببث بمجبل 

 محى األمُت
100%  

 

 ٌٍع  اىزىاطو دع

اىخشَجُِ ورىل عِ 

 :طشَق 
 ٍغزَش 2014

   انكهُت وكُم-  

نشئىن خذمت 

انمجتمغ وتىمُت 

 انبُئت
  %100 قبػذة بُبوبث نهخرَجبث- 

 

 بُبوبث قبػذة استكمبل. 1
 ٍغزَش 2014  انخرَجُه

  نجىت خذمت- 
وتىمُت  انمجتمغ

 انبُئت

  %100 قبػذة بُبوبث نهخرَجُه

 

 شبكه ػهٍ وشرهب.2
 انذونُت انمؼهىمبث

 ٍغزَش 2014
وحذة انخذمبث 

 انتكىىنىجُت
وشرهب ػهً شبكت انمؼهىمبث 

 انذونُت
80%  

 

 إنكترووٍ مىتذي إوشبء. 3
 .انكهُت نخرَجٍ

 ٍغزَش 2014
وحذة انخذمبث 

 انتكىىنىجُت
وشرهب ػهً شبكت انمؼهىمبث 

 انذونُت
100%  

 

 انتذرَبُت انذوراث تىظُم. 4
 انخرَجُه بمستىٌ نالرتقبء

 ٍغزَش 2014

وكُم انكهُت نشئىن 

خذمت انمجتمغ 

 وتىمُت انبُئت

وذواث تذرَبُت فً انتىمُت 

انبحثُت وانمىهج انجذَذ 

 نمؼهمبث رَبض األطفبل

100%  

 

 


