
كلیة التربیة الریاضیة للبنات 
مكتب وكیل الكلیة 

لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 
****************************

خطة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 
م٢٠١٢/٢٠١٣للعام الدراسي 

**************************

المیزانیةتاریخ التنفیذبالعملالقائمینالفئة المستھدفةنوع النشاطم

معسكر عمل - ١
)الفرقة الثانیة (

تجمیل الكلیة * 
والجھات المحیطة 

إشراف وكیل * 
لشئون خدمة الكلیة 

المجتمع وتنمیة 
البیئة

وكیل الكلیة * 
ن الطالب لشئو

طالبات الكلیة * 

خالل شھر       
أكتوبر 

وكیل خدمة * 
المجتمع وتنمیة 

البیئة 
رعایة * 

الشباب 

معسكر عمل -٢
)الفرقة األولى (

تنظیف معامل * 
ومالعب ومداخل 

الكلیة 

اشراف وكیل * 
لكلیة لشئون خدمة ا

المجتمع 
لبیئةوتنمیةا

وكیل الكلیة *
ن    الطالب لشئو

رعایة الشباب  * 
طالبات الكلیة * 

خالل شھر 
أكتوبر  

وكیل خدمة * 
المجتمع وتنمیة 

البیئة 
رعایة * 

الشباب



المیزانیةالتنفیذتاریخبالعملالقائمینالفئة المستھدفةنوع النشاطم

٣-
ندوة عن

كیف ندافع عن      (
ولالرس

)بأخالق الرسول 

طالبات الكلیة* 
موظفى الكلیة* 

إشراف وكیل *
الكلیة لشئون خدمة 

المجتمع وتنمیة 
البیئة

وكیل الكلیة *
لشئون الطالب

كمال الدین / أ* 
وكیل عام ( فھمى 

الوعظ واإلرشاد 
والدعوة باألزھر، 

وعضو لجنة 
محاضر-)الفتوى 

خالل شھر

أكتوبر

وكیل خدمة * 
مع وتنمیة المجت
البیئة

رعایة الشباب* 
بدون أجر * 
)متطوع (

ندوة عن -٤

الزواج السعید (
)وعالقتھ بالصحة 

طالبات الكلیة * 
أعضاء ھیئة * 

التدریس 
العامالت بالكلیة * 

وكیل اشراف*
شئون خدمة     لالكلیة 

المجتمع وتنمیة
البیئة 

خالل شھر 
نوفمبر

بدون اجر * 
)متطوع (



المیزانیةالتنفیذتاریخبالعملالقائمینالفئة المستھدفةنوع النشاطم

٥-
مھرجان تحدى 

تفعیل دور (االعاقة 
المشاركة المجتمعیة 

فى تحقیق اندماج ذوى 
االحتیاجات الخاصة 

)مع المجتمع 

المعاقین بدنیا * 

طالبات الكلیة* 
أعضاء ھیئة * 

ومعاونیھمالتدریس 
موظفى الكلیة * 
الجمعیات * 

الخیریة 

خالل شھر 
نوفمبر

٦-
أھمیة (ندوة عن 

النشاط الریاضى فى 
مواجھة أمراض 

–السمنة "العصر 
" )ضغط الدم 

طالبات الكلیة *
أعضاء ھیئة *

التدریس 
ومعاونیھم 

موظفى الكلیة * 

أساتذة *
تخصصون من م

مدیریة الصحة 
خالل شھر   

دیسمبر

ندوة عن -٧
دور المرأة فى (

)النھوض بالبیئة 

طالبات الكلیة * 
أعضاء ھیئة * 

التدریس 
ومعاونیھم 

موظفى الكلیة * 

أمانة المرأة * 

المجلس االعلى * 
لشئون البیئة 

خالل شھر
ینایر

٨-
دور خریج (ندوة عن 

كلیات التربیة 
الریاضیة فى االرتقاء 

)بالبیئة 
أعضاء ھیئة *طالبات الكلیة * 

التدریس 

خالل شھر 
فبرایر



المیزانیة تاریخ التنفیذالقائمین بالعملالمستھدفةالفئة نوع النشاطم

ة عن ندو- ٩

التسویق (
)الریاضى 

النوادى الریاضیة * 
مراكز الشباب * 
مشاریع المدارس * 

الریاضیة 

اشراف *
وكیل الكلیة 
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمیة 
البیئة 

خالل شھر 
سرما

كیفیة (ندوة عن -١٠
التصدى لألزمات 

)والكوارث 

أعضاء ھیئة * 
لتدریس والعاملین ا

بالكلیة 

اشراف وكیل * 
الكلیة لشئون 

خدمة المجتمع 
وتنمیة البیئة 

عمر / أ * 

خالل شھر 
مارس

١١-
كیفیة (ندوة عن 

التصدى لألزمات 
)والكوارث 

الطالبات بالكلیة * 

وكیل اشراف*
الكلیة لشئون 

خدمة المجتمع 
وتنمیة البیئة 

ادیة ن/ د ٠أ *
عبدالقادر 

خالل شھر 
أبریل

١٢-
ندوة دینیة عن 

المشكالت الدینیة (
المعاصرة للفتیات 

(

أعضاء ھیئة * 
–عاملین - التدریس
طالبات 

إشراف *
وكیل الكلیة 
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمیة 
البیئة 

خالل شھر 
أبریل



المیزانیة التنفیذتاریخ بالعملالقائمینالفئة المستھدفةنوع النشاطم

سوق خیرى -١٣
مالبس –كتب (

طالبات الكلیة * )ریاضیة 

طالبات الكلیة * 
أعضاء ھیئة * 

التدریس و معاونیھم 
موظفى الكلیة * 
الجمعیات الخیریة * 

خالل شھر
مایو 

ات تبرع* 
عینیة من 

السادة أعضاء 
ھیئة التدریس 

والعاملین 
بالكلیة 

١٤-

لقاء التوظیف 
السنوى 

خریجات الكلیة * 

المؤسسات * 
التعلیمیة 

النوادى الراضیة * 
الشباب والریاضة * 
المراكز الریاضیة * 

الخاصة 

یونیوشھر خالل

١٥
إحتفالیة -

)یوم الیتیم (
األیتام * 

طالبات الكلیة * 
أعضاء ھیئة * 

التدریس ومعاونیھم 
موظفى الكلیة * 

خالل شھر
یولیو 

وكیل الكلیة
لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

ناھد خیرى فیاض/د ٠أ 


