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 5102-5102خطة خدمة اجملمتع وتمنية البيئة 

 الهدف الاسرتاتيجى: زايدة املشاركة اجملمتعية وتعزيز قدرة اللكية عىل خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

اترخي  مس ئول التنفيذ النشاط الفرعية  هدفالا

 التنفيذ

آليات  املزيانية ال

تشجيع أ عضاء هيئة التدريس عيل التقدم  -1

التطبيقية واملرشوعات البحثية ابملرشوعات 

املموةل سواء من ادلاخل او اخلارج اليت ختدم 

اجملمتع وتمنى همارات فئات اللكية وزايدة موارد 

 اللكية واجلامعة.

 أ .د. صبحى عبد هللا سالم عن طريق املرشوعات البحثية املموةل

دارة البحوث ابللكية  ا 

 مكتب االتصال والعالقات ادلولية

 ذجارى التنفي

خالل العام 

 اجلامعى

التقدم ابملشاريع للجهات املاحنة 

دارة البحوث و  من خالل ا 

 مكتب االتصال والعالقات ادلولية

 

21102526.102 

عن س نة 

5111/5102 

مبا  الاحباث قامي خيصأ عضاء هيئة التدريس تمنية -5

يتواكب مع التطورات التكنولوجيا احلديثة ملواهجة 

املعارصة ) التوعية بقانون املشالكت والتحدايت 

 حامية امللكية الفكرية (

 

 

 نرش وعى وثقافة امللكية الفكرية 

 طباعة كتاب س ياسة امللكية الفكرية 

 أ .د. صبحى عبد هللا سالم

 وحدة ضامن اجلودة

 جارى التنفيذ

خالل العام 

 اجلامعى

معل ورش معل وحمارضات 

ى املوقع الرمسى \ونرش الثقافة عةل

 لللكية 

 تطوعي معل



 

 Alexandria University                                                                                                                                   جامعة االسكندرية 

                     Faculty of Agriculture                                                                                                      كليـــة الزراعــة    

 

 2854895/  2854295/  2842152، ت:  2855295/55550، شارع أفالطون، فاكس:  54212 -بريد الشاطبي -كلية الزراعة

Faculty of Agriculture, El-Shatby- 21545, Aflaton St; Fax: 00203/5922780, Tel: 5915427 / 5921862 / 5921960 

اترخي  مس ئول التنفيذ النشاط الفرعية  هدفالا

 التنفيذ

آليات  املزيانية ال

التشجيع عيل العمل التطوعي يف جمال خدمة  -3

 اجملمتع وتمنية البيئة

عقد مجموعة من االتفاقيات داخل وخارج  -0

 اجلامعة

أ .د. صبحى سالم وكيل اللكية 

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 جارى التنفيذ

خالل العام 

 اجلامعى

 عقد اتفاقيات جديدة

 

- 

خالل أ رسة التدريب دورات تدريبية من  -5

 التطوعي ابللكية

أ .د. صبحى سالم وكيل اللكية 

لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة و 

 املنسق

 أ .د. معر الطنويب

 جارى التنفيذ

خالل العام 

 اجلامعى

من خالل أ رسة التدريب 

 التطوعي

 

معل تطوعي من 

أ عضاء هيئة التدريس 

 ابللكية

سالم وكيل اللكية أ .د. صبحى  القوافل الزراعية -5

لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة و 

 املنسق

 أ .د. معر الطنويب

 جارى التنفيذ

خالل العام 

 اجلامعى

من خالل ارسة التدريب 

 التطوعى

معل تطوعي من 

أ عضاء هيئة التدريس 

 ابللكية

أ .د. صبحى سالم وكيل اللكية  زراعة النخيل –ارسة زراعة املتخللالت  

اجملمتع وتمنية البيئة و لش ئون خدمة 

 املنسق

 أ .د. معر الطنويب

 جارى التنفيذ

خالل العام 

 اجلامعى

من خالل ارسة التدريب 

 التطوعى

معل تطوعي من 

أ عضاء هيئة التدريس 

 ابللكية

برانمج تدرييب جتديدى ىف تمنية املهارات العملية  

 ملوهجىى ومعلمى التعلمي الثانوى الزراعى

 

 

 

وكيل اللكية أ .د. صبحى سالم 

لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة و 

 املنسق

 أ .د. معر الطنويب

 جارى التنفيذ

خالل العام 

 اجلامعى

من خالل ارسة التدريب 

 التطوعى

معل تطوعي من 

أ عضاء هيئة التدريس 

 ابللكية
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اترخي  مس ئول التنفيذ النشاط الفرعية  هدفالا

 التنفيذ

آليات  املزيانية ال

زايدة التبادل العلمي والثفايف ) املومس الثقاىف (  -4

 اجلامعات املرصيةداخل اللكية وخارج اجلامعة بني 

وكيل اللكية لش ئون خدمة اجملمتع  برانمج املومس الثقاىف ادلاخىل

 وتمنية البيئة وسكراترية املكتب

 جارى التنفيذ

خالل العام 

 اجلامعى

من خالل وكيل اللكية لش ئون 

 خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

معل تطوعي من 

أ عضاء هيئة التدريس 

 ابللكية

األعمال الخيرية المساهمة في --5
 واإلجتماعية

 من خالل رعاية الش باب 5102 رعاية الش باب –جلنة خدمة اجملمتع  محةل التربع ابدلم

 

 تربعات

 من خالل رعاية الش باب 5102ابريل  رعاية الش باب –جلنة خدمة اجملمتع  يوم اليمت

 

 تربعات

 من خالل رعاية الش باب 5102رمضان  رعاية الش باب –جلنة خدمة اجملمتع  ش نطة اخلري

 

 تربعات

 جارى التنفيذ رعاية الش باب –جلنة خدمة اجملمتع  مشاريع اخلدمة العامة وتمنية اجملمتع

خالل العام 

 اجلامعى

 من خالل رعاية الش باب

 

م جلنة اجلواةل واخلدمة 

 العامة

ربط الجامعة بالمجتمع ومشاكله  -6
 الراهنة ووضع الحلول لها

دارة البحوث ابللكية املؤمترات خالل العام اجلامعى املؤمترات : عقد  ا 

 وحدة ضامن اجلودة

 قسم املؤمترات والندوات

 املكتب الفين

 جارى التنفيذ

خالل العام 

 اجلامعى

التقدم ابملقرتح بعد موافقة جملس 

القسم ايل جلنة خدمة اجملمتع وتمنية 

البيئة مث جملس اللكية مث جملس 

عيل البيئة ابجلامعة للحصول 

 املوافقة

 

تقوم املؤمترات بتغطية 

نفقاهتا وما يزيد عن 

ذكل يس تخدم يف 

 تطوير ال قسام العلمية

 الندوات : عقد الندوات خالل العام اجلامعى

 ورش العمل وادلورات التدريبية واحملارضات
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اترخي  مس ئول التنفيذ النشاط الفرعية  هدفالا

 التنفيذ

آليات  املزيانية ال

التواصل المستمر مع الخريجين  -7
ومع ارباب سوق العمل )ملتقى 

احتفال الكلية بيوم  – التوظيف
 الخريجين (

 التجهزي س نواي مللتقي التوظيف

 التجهزي س نواي ليوم اخلرجيني

 أ .د. عبد هللا زين ادلين

 معيد اللكية

أ .د. صبحى سالم وكيل اللكية 

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 

 

 

 

 

 جارى التنفيذ

خالل العام 

 اجلامعى

دارة اللكية  ا 

 اجملمتعوحدة ش ئون خدمة 

 رابطة خرجيى لكية الزراعة

 منسقى يوم اخلرجيني

 

 

 املوارد البرشية لللكية

 

مزيانية اللكية من 

 اجلامعة

تقدمي ادلمع العلمي والتدرييب لاكفة أ طراف -6

 اجملمتع) الاستشارات (

استشارات تمت من خالل وحدات ذات الطابع 

اخلاص واستشارات فردية ل عضاء هيئة التدريس 

 من الصعب حرصهاوهذه 

أ .د. صبحى سالم وكيل اللكية 

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 

 وحدة التحاليل والاستشارات العلمية

 

 الوحدات ذات الطابع اخلاص

 جارى التنفيذ

خالل العام 

 اجلامعى

من خالل وحدة التحاليل 

 والاستشارات العلمية

 

وحدات ذات الطابع 

 اخلاص

مبختلف مراحلها  تعريف طلبة املدارس -9

 بأ نشطة اللكية وجماالت ادلراسة هبا

برانمج زايرة املدارس للك من أ قسام اللكية 

 ومصنع ال لبان وكذكل مزرعة اللكية

 ادارة العالقات العامة

 ارسة التدريب التطوعى

 و املنسق

 أ .د. معر الطنويب

 جارى التنفيذ

خالل العام 

 اجلامعى

 ادارة اللكية

وعة من رؤساء الاقسام ومجم

 اعضاء هيئة التدريس

 وادارة رعاية الش باب

 واحتاد الطالبة واللجان والارس

- 
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اترخي  مس ئول التنفيذ النشاط الفرعية  هدفالا

 التنفيذ

آليات  املزيانية ال

 جارى التنفيذ وحدة ضامن اجلودة 5102برانمج خطة تدريب حىت  تقدمي دورات تدريبية ىف مجيع اجملاالت-01

خالل العام 

 اجلامعى

 من خالل ادارة اللكية

 جلنة التمنية البرشية والتدريب

من معل تطوعي 

أ عضاء هيئة التدريس 

 ابللكية
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 الاهداف الاسرتاتيجية : تطوير وحتديث اخلطط والربامج ال اكدميية

 الميزانية اآلليات ونسبة االنجاز تاريخ التنفيذ مسئول التنفيذ النشاط الهدف

مسامهة ال طراف اجملمتعية يف تدريب -0

 الطالب خالل التدريب الصيفي

لتقدمي فرص تدريب  االتصال ابلرشاكت اخملتلفة

 للطلبة اتفاقية بني اللكية ومجموعة من الرشاكت

 

 ادارة اللكية

 بعض رؤساء جمالس الاقسام

 

 

 جارى التنفيذ

 خالل العام اجلامعى

 

 

 بعض الاقسام العلمية

 

 دمع من رشاكت

 

 

عن طريق تطوير اماكنيات حمطات حبوث  تطوير البيئة التعلميية ابللكية -5

 واملعامل ابللكية التجارب والورش

 ادارة اللكية

أ .د. صبحى سالم وكيل اللكية 

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 

 جارى التنفيذ

 خالل العام اجلامعى

 

 حمطة البحوث 

 ادارة الورشة 

 مزيانية اللكية 

لقياس وتقيمي رضاء  تصممي اس تبياانت   -5

منظامت سوق العمل واجملمتع املدىن عن اداء 

 الؤسسة

تصممي اس تبياانت لقياس وتقيمي رضاء منظامت 

 سوق العمل واجملمتع املدىن عن أ داء املؤسسة.

توزيع وجتميع وتفريغ وحتليل تكل الاس تبياانت 

عداد تقارير شامةل لقياس الرضا عن ال داء  وا 

 جلنة القياس والتقومي

 د. كرمي الصربوت

 جارى التنفيذ

 خالل العام اجلامعى

 وحدة ضامن اجلودة

 

- 

توزيع وجتميع وتفريغ وحتليل تكل -0

عداد تقارير شامةل لقياس  الاس تبياانت وا 

 الرضا عن ال داء.

 جلنة القياس والتقومي هجاز حتليل الاس تبياانت 

 د. كرمي الصربوت

 جارى التنفيذ

 خالل العام اجلامعى

 وحدة ضامن اجلودة

 

- 

آراء طالب املدارس الزراعية -2 اس تطالع أ

آراء معلمى   وموهجىى الرتبية الزراعيةوأ

تصممي الاس تبياانت وتوزيع وجتميع وتفريغ وحتليل 

 تكل الاس تبياانت

 جلنة القياس والتقومي

 د. كرمي الصربوت

 جارى التنفيذ

 خالل العام اجلامعى

 وحدة ضامن اجلودة

 

- 

 
 



 

 Alexandria University                                                                                                                                   جامعة االسكندرية 

                     Faculty of Agriculture                                                                                                      كليـــة الزراعــة    

 

 2854895/  2854295/  2842152، ت:  2855295/55550، شارع أفالطون، فاكس:  54212 -بريد الشاطبي -كلية الزراعة

Faculty of Agriculture, El-Shatby- 21545, Aflaton St; Fax: 00203/5922780, Tel: 5915427 / 5921862 / 5921960 

 داخل اللكيةالاهداف الاسرتاتيجية : حامية البيئة ادلاخلية لللكية واحملافظة عىل بيئة نظيفة 

 الميزانية اآلليات ونسبة االنجاز تاريخ التنفيذ مسئول التنفيذ النشاط الهدف

 احملافظة عيل بيئة نظيفة داخل اللكية-0

 

 

تشكيل جلنة للنظافة داخل اللكية برئاسة وكيل 

اللكية لش ئون التعلمي وجلان ادارة رعاية الش باب 

 ابللكيةومشاركة اعضاء هيئة التدريس والعاملني 

وكيل اللكية لش ئون التعلمي 

 والطالب وادارة رعاية الش باب

 جارى التنفيذ

 خالل العام اجلامعى

 

 مزيانية اللكية جلنة النظافة ابللكية

لميون  –برتقال  –زراعة ش تالت اجشار ) ماجنو  زراعة ش تالت اجشار-5

البياكن (  -اكىك  –خروب  -يوسفى –خنيل  –

شوراع وميادين داخل اللكية وىف بعض 

 الاسكندرية ومراكز حمافظة البحرية

أ .د. صبحى سالم وكيل اللكية 

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 و املنسق

 أ .د. معر الطنويب

 جارى التنفيذ

 خالل العام اجلامعى

 ارسة زراعة املتخللالت

 ارسة التدريب التطوعى

 معل تطوعى

أ مني اللكية والش بكة املرصية ملاكحفة اتفاقية  تكوين جلنة ماكحفة التدخني-5

التدخني ومت معل خطة مرفقة لتحقيق جامعة 

 خالية من التدخني

جلنة ملاكحفة التدخني من أ عضاء 

هيئة التدريس والعاملني وكذكل 

أ رسة طالبية و جلنة ماكحفة 

التدخني وال رسة الطالبية ملاكحفةا 

 لتدخني

 جارى التنفيذ

 خالل العام اجلامعى

جلنة ملاكحفة التدخني وأ رسة تشكيل 

 طالبية ملاكحفة التدخني

تتحمل التاكليف 

الش بكة املرصية 

 ملاكحفة التدخني
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 الاهداف الاسرتاتيجية : تفعيل دور واداء ومردود الوحدات ذات الطابع اخلاص

 الميزانية اآلليات تاريخ التنفيذ مسئول التنفيذ النشاط الهدف

تقدهما الوحدات ذات  تسويق اخلدمات الىت

 الطابع اخلاص

الاشرتاك يف معرض الوحدات ذات الطابع  .0

 اخلاص اذلي تقميه اجلامعة.

 الاشرتاك يف امللتقي البييئ للجامعة .5

 معل دليل للوحدات ذات الطابع اخلاص .5

عرض خدمات الوحدات ذات الطابع  .0

 اخلاص عيل صفحة اجلامعة عيل الانرتنت

أ .د. صبحى سالم وكيل اللكية 

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 ومس ئول موقع اللكية

مس ئول صفحة البوابة الاليكرتونية 

 ابجلامعة

 جارى التنفيذ

 خالل العام اجلامعى

  ادارة اللكية

وحدات ذات الطابع 

 اخلاص
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 الاهداف اال سرتاتيجية: حتقيق ال من والسالمة ىف اللكية

 

 الميزانية اآلليات ونسبة االنجاز التنفيذتاريخ  مسئول التنفيذ النشاط الهدف

 تشكيل جلنة السالمة والصحة املهنية .0

 عقد اتفاقية مع رشكة صيانه ابفارىت .5

دارة ال زمات والكوارث .5  تشكيل وحدة ا 

 تفعيل دور الًك من اللجنة والوحدة .0

خطة مواهجة حاالت ال زمات والكوارث  .2

 ابللكية

حمارضات تعريفىي عن حاالت الاومات  .2

 والكوارث ابللكية 

وضع ملصقات اعالميةعن احلرئق اكيفية  .2

 اس تخدام طفاايت احلريق

مت تشكيل اللجنة ووحدة ومعل حمارض لها مت 

 عقد اتفاقية مع رشكة صيانة لطفاايت احلريق

 جارى التنفيذ أ مني اللكية

 خالل العام اجلامعى

 

 امني اللكية

 اجلودةوحدة ضامن 

- 

تنفيذ خطة ويمت اس تكاملها والاس تعانة ابعضاء 

هيئة التدريس هلم خربات ىف ذات اجملال ومعل 

حمارضات تعريفية ىف بداية العام اجلامعى ووضع 

 ملصقات اعالمية مجليع فئات اللكية

أ .د. صبحى سالم وكيل اللكية 

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 والكوارثمدير وحدة ال زمات 

 د. عاشور اكمل عاشور

اعضاء جلنة السالمة والصحة 

 املهنية

 جارى التنفيذ

 خالل العام اجلامعى

 

 - وحدة ضامن اجلودة

 
 

 


