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  امليزانية املقرتحة  مؤشرات النجاح  املشاركني فى التنفيذ  الفئة املستهدفة  فرتة التنفيذ  املخرجات
معسكر إستقبال العام  - ١

  الدراسى الجديد
  الفترة منخ�ل 

٢٢/٩ : ١٨/٩ 
  م٢٠١١/

  تنمية البيئة تمع و وكيل الكلية لشئون خدمة المج-   طالبات الكلية  -
  ليم والط�ب وكيل الكلية لشئون التع-
   رعاية الشباب-
   فريق المشاركة المجتمعية-
   طالبات الكلية-

 س333333يتم توزي333333ع إس333333تمارة -
إس33333تط�ع رأى الم33333ستفيدين 

ا>س33تفادة م33ن المع33سكر م33ن 
  وإبداء المقترحات

ي333تم ال333صرف م333ن قب333ل 
 رعاية الشباب

دينية                       ندوه - ٢
المرآة فى ا#س"م بين (

  )ياسةالتھميش والس

 أكتوبرخ�ل شھر 
  م٢٠١١

الفرق333ة  طالب333ات الكلي333ة  -
  اGولى والرابعة

  جمال الدين أحمد عبدهالشيخ  -

  تنمية البيئة تمع ووكيل الكلية لشئون خدمة المج -

   وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب-

   رعاية الشباب-

   فريق المشاركة المجتمعية-

 س333333يتم توزي333333ع إس333333تمارة -
الم33333ستفيدين إس33333تط�ع رأى 

               م3333333333ن محت3333333333وى الن3333333333دوة 
  مقترحاتھاو

  جنية ٥٠

تثقيفية                       ندوه - ٣
)                    ھشاشة العظام(

  الوقاية والع"ج

 نوفمبرخ�ل شھر 
  م٢٠١١

 أع33ضاء ھيئ33ة الت333دريس -
  معاونيھم و

   العاملين بالكلية -

   طالبات الكلية-

 اGساتذه المتخصصين فى مجال  سيتم ترشيح أحد-
  العظام

  تنمية البيئة كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و و-

   رعاية الشباب-

   فريق المشاركة المجتمعية-

 س333333يتم توزي333333ع إس333333تمارة -
إس33333تط�ع رأى الم33333ستفيدين 
               م3333333333ن محت3333333333وى الن3333333333دوة 

  مقترحاتھاو

  جنية ٥٠

المشاركة فى حملة  - ٤
لمشاركة التبرع بالدم با

  مع بنك الدم

 ديسمبرخ�ل شھر 
  م٢٠١١

  تنمية البيئة كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و و-   ضحايا الحوادث-

   رعاية الشباب-

   فريق المشاركة المجتمعية-

  

  

 تمتع الطالبات بصحة جيدة -

م3333333333ن خ�3333333333ل التحلي3333333333ل 

وا>طمئن3333ان عل3333ى ص3333حتھم 

وتجدي33333د ال33333دم بع33333د عملي33333ة 

  التبرع

ب333ل ي333تم ال333صرف م333ن ق
 رعاية الشباب
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  امليزانية املقرتحة  مؤشرات النجاح  املشاركني فى التنفيذ  الفئة املستهدفة  فرتة التنفيذ  املخرجات
   ندوة ة عن - ٥

نشر الوعى الصحى "

  "تجاه الصحة ا#نجابية

 فبرايرشھر خ�ل 

  م٢٠١٢
   طالبات الكلية-
  

وجيدة وفيق أستاذ تمريض ص3حة المجتم3ع / د.م.أ -

  ريض جامعة الزقازيقبكلية التم
  تنمية البيئة كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و و-
   فريق المشاركة المجتمعية-

  

 س333333يتم توزي333333ع إس333333تمارة -

إس33333تط�ع رأى الم33333ستفيدين 

                   م3333333333ن محت3333333333وى الن3333333333دوة 

  مقترحاتھاو

   جنية٥٠

 شھر فبرايرخ�ل    ا#حتفال بيوم اليتيم- ٦

  م٢٠١٢
   أيتام الكلية -
   أيتام المحافظة -
   

   إدارة الجامعة-
  تنمية البيئة كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و و-
  معاونيھمو أعضاء ھيئة التدريس -
   طالبات الكلية-

 س3333يتم توزي3333ع إس3333تمارات -

إس333تط�ع رأى عل333ى جمي333ع 

                     الم3333333333333333333333333333333333333333333333ستفيدين 

 والتع33رف عل33ى م33ن الخدم33ه

             ا[راء والمقترحات

 يتم ال3صرف م3ن قب3ل -
  رعاية الشباب

 تبرع333333333333ات م333333333333ن -
 المتطوعين

 دورة إعداد معلم - ٧

  ) سباحة(

 مارس شھرخ�ل 

  م٢٠١٢
 أع33ضاء ھيئ33ة الت333دريس -

  معاونيھمو
   طالبات الكلية-

  تنمية البيئة كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و و-
  إتحاد السباحة -

س333333يتم توزي333333ع إس333333تمارات 

إس333تط�ع رأى عل333ى جمي333ع 

                     الم3333333333333333333333333333333333333333333333ستفيدين 

 والتع33رف عل33ى الخدم33ةم33ن 

             ا[راء والمقترحات

   جنية٥٠

 التدريب على إخ"ء - ٨

مبانى الكلية عند حدوث 

  اLزمات والكوارث 

 شھر مارسخ�ل 

  م٢٠١٢
   طالبات الكلية-
  

  تنمية البيئةكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و و-
  جتمعية فريق المشاركة الم-
   فريق اGمن والس�مة -

س333333يتم توزي333333ع إس333333تمارات 

إس333تط�ع رأى عل333ى جمي333ع 

                     الم3333333333333333333333333333333333333333333333ستفيدين 

 والتع33رف عل33ى الخدم33ةم33ن 

             ا[راء والمقترحات

ي333تم ال333صرف م333ن قب333ل 
 رعاية الشباب

 تحديث البيانات - ٩
والمعلومات الخاصة 
  بالكلية على موقع الكلية

 رس شھر ماخ�ل 
  م٢٠١٢

 أع33ضاء ھيئ33ة الت333دريس -
  معاونيھمو

   طالبات الكلية-

  تنمية البيئة كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و و-

   فريق المشاركة المجتمعية-
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  امليزانية املقرتحة  مؤشرات النجاح  املشاركني فى التنفيذ  الفئة املستهدفة  فرتة التنفيذ  املخرجات

مارس شھر خ�ل    عمل سوق خيرى-١٠
  م٢٠١٢

   طالبات الكلية-
 أع33ضاء ھيئ33ة الت333دريس -
 الع3333333املين - مع3333333اونيھمو

 المجتم333333333333ع - بالكلي333333333333ة
  الخارجى 

   لجنة شئون الط�ب -
  تنمية البيئة كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و و-
   فريق المشاركة المجتمعية-

 تمت333333ع المجتم333333ع ال333333داخل -
بم3333333ا والخ3333333ارجى للكلي3333333ة  
  يحتويه السوق الخيرى

 يتم ال3صرف م3ن قب3ل -
  رعاية الشباب

 تبرع333333333333ات م333333333333ن -
  المتطوعين

 معسكر خدمة عامه -١١
  لنظافة الكلية

مارس شھر خ�ل 
  م٢٠١٢

البيئة الصحية لجميع 
  العاملين بالكلية

 أع33ضاء ھيئ33ة الت333دريس -
الع33333333املين  ومع33333333اونيھمو

  طالبات الكلية  وبالكلية

  تنمية البيئةون خدمة المجتمع و لجنة شئ-
   رعاية الشباب بالكلية مكتب-
   لجنة شئون الط�ب- طالبات الكلية -

المنطق33333333ة تمت3333333ع الكلي33333333ة و
المحيط333ه بھ333ا ببيئ333ة ص333حية 

  نظيفة

 يتم ال3صرف م3ن قب3ل -
  رعاية الشباب

  

 ندوة عن النظافة -١٢
الشخصية والكشف المبكر 

  Lورام الثدى

إبريل شھر خ�ل 
  م٢٠١٢

 أع33ضاء ھيئ33ة الت333دريس -
  معاونيھم و
  لين بالكلية  العام-
   طالبات الكلية-

  وداد محمد اGنور/ د
التربي3333ة ال3333سكانية ب3333وزارة م3333دير إدارة ا>ع�3333م و

  الصحة
  تنمية البيئة كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و و-
   فريق المشاركة المجتمعية-

 س333333يتم توزي333333ع إس333333تمارة -
>س333تط�ع رأى الم333ستفيدين 
              م3333333333ن محت3333333333وى الن3333333333دوة

  امقترحاتھو

   جنية٥٠

إبريل شھر خ�ل    معسكر خدمة عامه-١٣
  م٢٠١٢

  تنمية البيئةون خدمة المجتمع و لجنة شئ-   طالبات الكلية-
   مكتب رعاية الشباب بالكلية-
   لجنة شئون الط�ب- طالبات الكلية -
   فريق الجوالة-

المنطق333333ة  تمت333333ع الكلي333333ة و-
المحيط333ه بھ333ا ببيئ333ة ص333حية 

  نظيفة
مھ33ارات  تمت33ع الطالب33ات بال-

                 الحياتي333333333333333ة المكت333333333333333سبة 
  من المعسكر

 يتم ال3صرف م3ن قب3ل -
  رعاية الشباب

  

   ندوة عن-١٤
كيفية التصرف فى  "

اLزمات والكوارث 
الطبيعية للحفاظ على 

  "اLمن والس"مة

إبريل شھر خ�ل 
  م٢٠١٢

 أع33ضاء ھيئ33ة الت333دريس -
  معاونيھم و
   العاملين بالكلية -
  ية طالبات الكل-

   مدير إدارة الحماية المدنية بإدارة اGمن -
  تنمية البيئة كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و و-
   فريق المشاركة المجتمعية-

 س333333يتم توزي333333ع إس333333تمارة -
>س333تط�ع رأى الم333ستفيدين 
              م3333333333ن محت3333333333وى الن3333333333دوة

  مقترحاتھاو

   جنية٥٠
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  امليزانية املقرتحة  مؤشرات النجاح  اركني فى التنفيذاملش  الفئة املستهدفة  فرتة التنفيذ  املخرجات
   عقد لقاء -١٥

  )التوظيف للخريجات(

 -مايوشھر خ�ل 
  م٢٠١٢يونيو 

طالب333ات الف333رقتين الثالث333ة 
  الرابعة بالكلية و

  عميد و وك�ء الكلية -

 م33333333333دير وح33333333333دة تق33333333333ويم اGداء وض333333333333مان                -
  الجودة بالكلية

  المتخصصة مجموعة من اGطراف -

، إدارات رعاي3ة   مدارس ، نوادى ، مراكز شباب-
  الشباب ، قطاع خاص

 س333333يتم توزي333333ع إس333333تمارة -
>ستط�ع رأى المستفيدين          

 وح33333دة تق33333ويم اGداء -
  وضمان الجودة

بعد ا>نتھاء من    يوم رياضى-١٦
أعمال ا>متحانات 
للفصل الدراسى 

                الثانى
  م٢٠١٢/ ٢٠١١

                              أع33ضاء ھيئ33ة الت333دريس -
  العاملين بالكليةو

الن3333333333ادى (  الم3333333333سنين -
  )  ا>جتماعى للمسنين 

جمعي333ة ن333ور (  اGطف333ال -
  ) فى الحياه الحق

   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة -
   فريق المشاركة المجتمعية-
   لجنة شئون الط�ب -
  حاد طالبات ا>ت-

 س333333يتم توزي333333ع إس333333تمارة -
>س333تط�ع رأى الم333ستفيدين 

  من الخدمة

 يتم ال3صرف م3ن قب3ل -
  رعاية الشباب

  

 عمل دورات تدريبية -١٧
تخصصــــية فى التــدليك                     

والعروض الرياضية 
واللياقة البدنية 

وا#سعافات اLولية                        
  وا#صابات

د ج333333333ارى ا>ع333333333دا
  التجھيزو

                  المجتم33333333ع الخ33333333ارجى -
خ3333333333333333333333333333333333333333ريجين                  ( 

  )، ممارسين بالمجال 

   طالبات الكلية-

              أع33ضاء ھيئ33ة الت333دريس-
  و معاونيھم

  مراكز الشباب النوادى و-

   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة -

   فريق المشاركة المجتمعية-

  ارة الكلية إد-

 س333333يتم توزي333333ع إس333333تمارة -
>س333تط�ع رأى الم333ستفيدين 

  من الخدمة

   جنية٥٠
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