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لفترة االمسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ األنشطة لهدف ا
الزمنية 

التكمفة مؤشرات النجاح 
بالجنيه 

تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الكمية والجامعة
 

كمية رياض األطفال وتنميتها  مبكرا الطفلندوة طرق وأساليب اكتشاف مواهب 
روضات محافظة 

الدقهمية 

لجنة شئون خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة

ضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ح 2012نوفمبر  
والهيئة المعاونة والعاممين والطالبات 

طالب وخريجين مدربين عمى كيفية اكتشاف 
 نالموهوبي

500 

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال ندوة عن الممبس الصحي لألطفال   
 وتنمية البيئة

ريس حضور عدد كبير من أعضاء هيئة التد 2012نوفمبر  
والهيئة المعاونة والعاممين والطالبات 

طالب وخريجين مدربين عمى كيفية اكتشاف 
 نالموهوبي

500 

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال ندوة عن أهمية التغذية الجيدة لمطفل  
 وتنمية البيئة

 
 
 
 
 
 
 
 

ديسمبر  
2012 

 500زيادة الوعي الصحي ألفراد المجتمع 
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الفترة المسئول عن التنفيذ ن التنفيذ مكااألنشطة 
الزمنية 

التكمفة مؤشرات النجاح  
بالجنيه 

المعرض السنوي لفنون الطفل التشكيمية واحتياجات 
المجتمع  

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال 
 وتنمية البيئة

حضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس  2012ديسمبر
وأفراد  بممين والطالوالهيئة المعاونة والعا

من المجتمع 
 

500 

: دعم التفاعل مع منظمات المجتمع المدني عن طريق 
تنظيم رحالت دورية لمروضات النموذجية 

عقد ندوة بإحدى الروضات المختارة 

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال 
وتنمية البيئة 

ة تمثيل األطراف المجتمعية في مجمس الكمي 2012ديسمبر
ولجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

500 

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال ندوة عن أدب الحوار وثقافة االستماع لدى النشء 
 وتنمية البيئة

حضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس  2013فبراير 
وأفراد  بوالهيئة المعاونة والعاممين والطال

المجتمع الخارجي 

500 

تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل 
الكمية والجامعة
 

قافمة عمى مدار أسبوع تستهدف تجميل الكمية والبيئة 
المحيطة ومختارات من األحياء السكنية  

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال  
وتنمية البيئة 

لعاممين شهادات تقدير لألقسام واإلدارات وا 2013مارس 
المتميزين 

دراسة إحصائية عن مبنى الكمية من ناحية 
النظافة ومراعاة إجراءات الصحة والسالمة 

زيادة الرقعة الخضراء  
 

500 

زيارات ميدانية لروضات األطفال بمحافظة الدقهمية 
لتوثيق روابط التعاون بين الكمية والمجتمع المحيط  

محافظة الدقهمية  
عميم مديرية التربية والت

روضات األطفال 
المختمفة 

وكيل الكمية لشئون خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة 

لجنة شئون خدمة المجتمع 
وتنمية البيئة 

أنشطة وتعاون يربط بين الكمية والمجتمع   2013مارس 
 
 
 
 
 

500 
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الفترة المسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ األنشطة 
الزمنية 

التكمفة مؤشرات النجاح  
بالجنيه 

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال األسبوع البيئي األول لطالبات رياض األطفال 
وتنمية البيئة 

 
 

 500زيادة الوعي البيئي لمطالبات  2013ابريل 

ندوة لرفع مستوى الكفاءة المهنية لمعاممين بالكمية 
إلعداد المدربين 

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال 
ية البيئة وتنم

هيئة إدارية مدربة عمى مهارات رفع الكفاءة  2013ابريل 
المهنية  

مدربين جاهزين لالستعانة بهم لتدريب األفراد 
داخل الكمية واألماكن المختمفة 

 
 

500 

إنشاء رابطة الخريجين  
 

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال 
وتنمية البيئة 

 

لية رياض األطفال  رابطة خريجين ك 2013ابريل 
برتوكول تعاون وفرص عمل لخريجي الكمية  

500 

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال دورة في رعاية األطفال وتوعية األسرة 
وتنمية البيئة 

 

طالب وخريجين مدربين عمى كيفية رعاية  2013مايو 
األطفال  

500 

روضات األطفال  إحدىتمفة قافمة توعية خاصة لمطفولة في المجاالت المخ
بالمنصورة 

زيادة الوعي الصحي لألمهات عن أهمية  2013مايوقسم العموم النفسية 
رعاية األطفال  

أمهات مدربات عمى رعاية أطفالهم  
 
 
 

500 
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الفترة المسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ األنشطة  
الزمنية 

التكمفة مؤشرات النجاح  
بالجنيه 

تعظيم دور الجامع
ة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الكمية والجامعة
 

ندوة عن الرياضة وأهميتها في حياة األم والطفل  
قافمة رعاية صحية لموقاية من األمراض  

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال 
وتنمية البيئة 

حضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس  2013 مايو
 بلعاممين والطالوالهيئة المعاونة وا

زيادة الوعي الصحي   

500 

: ندوات عن
كيفية الوقاية من الحوادث المنزلية   

العنف ضد الطفل  

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال 
وتنمية البيئة 

قسم العموم التربوية 

 500نشر والوعي الصحي والبيئي   2013مايو 

لنفسية لمطفل ندوة عن كيفية التعامل مع المشكالت ا
واألسرة  

 500زيادة الوعي البيئي  2013مايو قسم العموم النفسية كمية رياض األطفال 

ندوة لمتوعية بسالمة بيئة الطفل بالروضة وأسس الوقاية 
من األمراض  

قسم العموم األساسية كمية رياض األطفال 
لجنة شئون خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة 

 500سالمة بيئة العمل  زيادة الوعي ب 2013مايو 

ندوة عن كيفية أساليب رعاية األطفال الموهوبين 
ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم والطالبات 

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية رياض األطفال 
وتنمية البيئة 

هيئة تدريس تتبع إجراءات اكتشاف  2012يونيو 
الموهوبين 

500 

ومناقشتهم في  نيدين النهائييقياس وتقييم رضاء المستف
مجتمعية ومستوى الخريجين عن جودة الخدمات ال

: طريق
االتصال بخريجي الكمية عن طريق مكتب متابعة 

. الخريجين 
إقامة العديد من الندوات وورش العمل لمخريجين  

وضع استبيان وتحميل ومناقشة النتائج 

عميد الكمية لجنة شئون خدمة كمية رياض األطفال 
مجتمع وتنمية البيئة ال

أعضاء هيئة التدريس بالكمية  
 

االرتقاء بمستوى الخريج  2013يونيو 
. رضاء المستفيدين عن مستوى الخريجين

500 

 


