
 
 
  
  
  جامعه المنصورة

  كلية التربية النوعية
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 
 
 

  )ميت غمر ومنية النصر(تصور مقترح لخطة ا'نشطه العلمية بالكلية وفرعيھا 
  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 ٢٠١٤/٢٠١٥العام الجامعي 
   

  التكلفة  مؤشرات النجاح  الفترة الزمنيه  التنفيذالمسئول عن   مكان التنفيذ  ا'نشطه  الھدف

  

  

محور قناة  - ١
السويس الجديد 

 اHھمية
ا'قتصادية 
   وا'جتماعية

  
  
  

  الكلية المنصورة

  
قطاع شئون خدمة -

  المجتمع وتنمية البيئة
  من كلية التجارة  أستاذ-
  علم نفس أستاذ-

  
  

  

الفصل الدراسي 
  اHول

  
  
  
  لحضورنسبة الحضور وتنوع فئات ا--
  إشادة الحاضرين بالندوة-

  جنيه٥٠٠

تفعيل الموقع - ٢
لقطاع  يا'لكترون

خدمة المجتمع 
وتنمية البيئة بالكلية 

 أنشطةلعرض 
  القطاع 

  

  الكلية المنصورة

  
قطاع شئون خدمة 

  المجتمع وتنمية البيئة
   اSليقسم الحاسب -
  

الفصل الدراسي 
  اHول

   
  نسبة الحضور وتنوع فئات الحضور--
  ھيئة التدريس والمجتمع المدني بالموقع  أعضاءشادة إ-
  يا'لكترونعدد كبير لزوار الموقع  إقبال-

  جنيه ٢٠٠٠

 اVبداعيالتفكير - ٣  
  ومھاراته 

قطاع شئون خدمة   ميت غمر بالكلية 
  المجتمع وتنمية البيئة

محاضر من قسم العلوم -
   والنفسيةالتربوية 

محاضر خارجي أن -
  أمكن

سي الفصل الدرا
  الثاني

   
  نسبة الحضور وتنوع فئات الحضور--
  إشادة الحاضرين بالندوة-

  جنيه ١٠٠٠



حملة التبرع - ٤  
  بالدم

  الكلية
  المنصورة-
  منية النصر-
  ميت غمر-

قطاع شئون خدمة  -
  البيئةالمجتمع وتنمية 

  بنك الدم بالمنصورة-
مستشفيات جامعة -

  المنصورة

الفصل الدراسي 
  الثاني

ضاء ھيئة التدريس والعاملين والط\ب على مشاركة أع-    
  التبرع بالدم

  جنيه ١٠٠٠

التطبيقات  - ٥  
في مجال  الحديثة

تكنولوجيا 
  المعلومات

  
  

  الكلية المنصورة 

قطاع شئون خدمة 
  المجتمع وتنمية البيئة

  قسم الحاسب ا'لي -
محاض[[[[[[ر خ[[[[[[ارجي أن -

  أمكن

الفصل الدراسي 
  اHول

  لحضورنسبة الحضور وتنوع فئات ا---
  الحاضرين بالندوة  إشادة-إ     

  

  جنيه ١٠٠٠

أخ\قيات - ٦  
التواصل ا'جتماعي 

عبر المواقع 
  ةا'لكتروني

قطاع شئون خدمة  -  الكلية المنصورة
  المجتمع وتنمية البيئة

  قسم الحاسب اSلي -
محاض[[[[[[ر خ[[[[[[ارجي أن -

  أمكن

الفصل الدراسي 
  الثاني

  نسبة الحضور وتنوع فئات الحضور--
  اشادة الحاضرين بالندوة -   إ  

  جنيه ١٠٠٠

الوعي (- ٧  
  )السياسي

  آداب الحوار   

قطاع شئون خدمة   الكلية المنصورة
  المجتمع وتنمية البيئة

محاضر من قسم العلوم -
  التربوية والنفسيه 

محاضر خارجي أن -
  أمكن

الفصل الدراسي 
  الثاني

  نسبة الحضور وتنوع فئات الحضور--
  اشادة الحاضرين بالندوة -

  جنيه  ١٠٠٠

ندوة عن - ٨  
السلوكيات  

والعادات السيئة في 
  التغذيه والغذاء 

بمنية الكلية 
  النصر

قطاع شئون خدمة 
  المجتمع وتنمية البيئة

محاضر من قسم -
  ا'قتصاد المنزلي  

محاضر خارجي أن -
  أمكن

الفصل الدراسي 
  الثاني

  رنسبة الحضور وتنوع فئات الحضو--
  اشادة الحاضرين بالندوة -

  جنيه ١٠٠٠



ندوة عن الشعر - ٨  
الغنائي بينت القديم 

  والحديث

قطاع شئون خدمة   الكلية المنصورة
  المجتمع وتنمية البيئة

محاضر من قسم -
  اVع\م التربوي

محاضر من قسم -
  التربية الموسيقية  

محاضر خارجي أن -
  أمكن

الفصل الدراسي 
  الثاني

  وتنوع فئات الحضورنسبة الحضور --
  إشادة الحاضرين بالندوة -

  جنيه ١٠٠٠

التعامل مع - ٩  
  الكوارث

قطاع شئون خدمة   الكلية المنصورة
  المجتمع وتنمية البيئة

  ادارة الدفاع المدني  -

العام الجامعي 
٢٠١٤/٢٠١٥  

  عمل تجربة لiخ\ء اHمن-
  مشاركة أعضاء ھيئة التدريس والعاملين والط\ب-

  جنية  ١٠٠٠

المؤتمر  -١٠  
العلمي العربي 
الدولي السنوي 

  للكلية

أعض[[اء (لج[[ان الم[[ؤتمر   الكلية المنصورة
ھيئة التدريس والعاملين 

  )بالكلية

شھر ابريل 
٢٠١٥   

  انعقاد مؤتمر الكلية في الموعد المحدد-ا    
مشاركة جميع أعضاء ھيئة التدريس في لجان -      

  .المؤتمر
  . ي المؤتمر من داخل وخارج مصرعدد المشاركين ف-       
  .عدد اHبحاث المنشورة في المؤتمر-       
تطوير القضايا التي يتناولھا مؤتمر الكلية بالدراسة -       
  والبحث

  جنيه ٧٠.٠٠٠

المعوقات التي -١١  
تواجه ط\ب التربية 

  الميدانية 
المشك\ت (

  )والحلول

قطاع شئون خدمة   ميت غمرالكلية ب
  تنمية البيئةالمجتمع و

محاضر من قسم العلوم -
  التربوية والنفسيه 

محاض[[[[[[ر خ[[[[[[ارجي أن -
  أمكن

الفصل الدراسي 
  اHول

  نسبة الحضور وتنوع فئات الحضور--
  شادة الحاضرين بالندوةا- 

  جنيه  ٥٠٠

  

  

  

  

 

 


