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     مقدمة 

المجتمع  لتنمية وتطوير  الرئيسى  المجتمع وهى المصدر  الجامعة هى مركز اإلشعاع الحضارى والثقافى فى 

ويعتبر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة هو المحك الذى يحكم به المجتمع على نجاح أى جامعة وهو مقدار ما 

تؤديه هذه الجامعه من دور فعال فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وما تقدمه من خدمات وحلول لمعالجة معوقات 

التنمية وذلك وصوال إلى تحقيق الحياة المثلى فى هذا المجتمع .

المجتمع  تفعيل دوره تجاه  البيئه يعمل جاهدا فى  المجتمع وتنمية  المنطلق فإن قطاع شئون خدمة  ومن هذا 

لرفع الوعى البيئى لدى األفراد من خالل المؤتمرات والندوات والقوافل والمعارض الفنية وحمالت التبرع بالدم 

كمساهمة فى خدمة المجتمع الخارجى لتحقيق رسالة الجامعة وبلورة مفهوم خدمة المجتمع الذى يعتبر أحد 

المهام األساسية للجامعة .

ولذلك تقدم كلية التربية النوعية هذا الدليل الخدمى للتعريف بالخدمات التى تقدمها الكلية للبيئة المحيطة .

إهداء
أن  أشمون  مركز  المنوفية  بمحافظة  النوعية  التربية  كلية  يسعد 
تهدى هذا الدليل إلى أبناء محافظة المنوفية ومركز ومدينة أشمون 

تحت رعاية
أ.د/ مجدى محمد الدسوقى

عميد الكلية
 ورئيس مجلس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص 

أ.د/ سحرعبدالمنعم حنفى 
وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئه ونائب رئيس

مجلس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص



رؤية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية 

وخارجية  داخلية  بيئه  وخلق  المحلى  المجتمع  وخدمة  البيئة  تنمية  مجالى  فى  فعاال  كيانا  يصبح  ان  الى  التطلع 
أشمون  ومدينة  بمركز  البيئه  وتنمية  المجتمع  خدمة  فى  المنوفية  جامعة  النوعية  التربية  كلية  السهام  متميزه 
لدور  استشراقية  واليات  استراتيجيات  وضع  خالل  من  وذلك  عام  بوجه  المنوفية  ومحافظة  خاص  بوجه 
. مشكالته  حل  فى  والمساهمة  المستفيدة  الجهات  احتياجات  وتلبية  المجتمع  خدمة  فى  النوعية  التربية  كلية 

رسالة قطاع خدمة المجتمع بكلية التربية النوعية 

يهدف القطاع إلى تكوين شراكات مع المؤسسات المجتمعية والدولية المعنية بتنمية البيئة وخدمة المجتمع من أجل 
حل المشكالت المجتمعية وتنمية المهارات البشرية لدى جميع أفراد المجتمع الخارجى بكافة طوائفه وتتحقق هذة 

الرسالة من خالل ثالثة محاور

أ - المحور التعليمى 
* المشاركه فى تدريب اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والموظفين االداريين على مهارات الحاسب االلى لرفع 

كفاءتهم الوظيفيه 
الموسيقيه -  التربيه   - الفنيه  التربيه   - المنزلى  * اعداد خريج تربوى فى تخصصات نوعيه مختلفه) االقتصاد 

تكنولوجيا التعليم - االعالم التربوى صحافه ومسرح(
* تسيير قوافل فنيه وتربويه الى عدد من المدارس ودور الحضانات وجمعيات المجتمع المحلى ببعض مدن وقرى 

محافظه المنوفيه بشكل دورى وبحد ادنى قافلتين شهريا 
والخاصه فى  الحكوميه  والمصالح  والهيئات  المنوفيه  لجامعه  التابعه  الوحدات  ببعض  الفنيه  المعارض  إقامه   *

نطاق المحافظه
والعلميه  والثقافيه  واالجتماعيه  واالقتصايه  السياسيه  القضايا  لمعالجه  فترات  على  ومؤتمرات  ندوات  تنظيم   *

المطروحه على الساحه 
* إصدار جريدة ) شباب الجامعه ( عن قسم االعالم التربوى بالكليه التى تتعرض لموضوعات مختلفه فى ابواب 

متنوعه تخص قضايا وامور الجامعه وإقليم محافظه المنوفيه والقطر المصرى 
ب- المحور االقتصادى 

تساهم الكليه فى خدمه المجتمع وتنميه المجتمع المحلى من خالل مركز الخدمه العامه الذى يتفرع منه عدة 
 وحدات ذات طابع خاص 

ج- المحور االجتماعى 
* إعداد برامج توعيه الفراد المجتمع الجامعى والخارجى بجميع طوائفه خاصه بموضوعات المشاركه االيجابيه 

فى العمليه االنتخابيه  ؛القيم ودورها فى تنميه الشخصيه ؛معالجه القضايا المعاصرة والمطروحه على الساحه 
* المشاركه من الحد من االدمان والحد من المخدرات 

للطالب غير  اليتيم واقامه معارض مالبس مدعمه  يوم  احتفاالت  تنظيم  التكافل االجتماعى مثل  تدعيم فكرة   *
القادرين

* المشاركه فى التعامل مع مشكالت الشباب مثل التدخين والبطاله وغيرها وتقديم االستشارات النفسيه والتربويه 
لهم .

* السعى نحو إنشاء دار حضانه بالكليه لخدمه ابناء اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكليه . 
* المساهمه فى تجميل حديقه الطفل بأشمون بتزيين شوراع وميادين المدينه بجدريات ونماذج نحتيه بقطع خزفيه  

ولوحات فنيه واعمال تصوير وغيرها . 
*عقد ملتقي لتوظيف خريجى الكليه بحضوراصحاب المصانع والمدارس والشركات ورجال االعمال .

األهداف األساسية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة :
 

* إعداد برامج توعيه ألفراد المجتمع الجامعي بجميع طوائفه من أعضاء هيئة التدريس، أعضاء الهيئة المعاونة         
الطالب ، اإلداريين والفنيين والعمال بدور وأهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي يشملهم ويعود عليهم     
أفراد  جميع  فيها  ،يشارك  الجامعة  ووحدات  كليات  بجميع  ومحاضرات  ندوات  إقامة   خالل  من  وذلك  بالنفع  

المجتمع الجامعي .  
 

* إعداد برامج توعيه ألفراد المجتمع الخارجي والبيئة المحيطة بدور وأهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة      
 بالكلية الذي يشملهم ويعود عليهم بالنفع

* تنظيم القوافل الفنية التربوية لبعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بقرى المحافظة وبعض الحضانات 
والمدارس ودور األيتام والمسنين حيث يقوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير قافلتين كل شهر .  

*  تدعيم أواصر الترابط بين مجتمع الكلية والبيئة المحيطة وقطاعات المجتمع المدني من خالل 
) الندوات والمحاضرات الخارجية ) خارج الكلية ( -  المعارض الخارجية ( 

* تجميل الطرق الرئيسية والميادين بالجداريات والقطع الخزفية بناء على طلب السادة رؤساء المدن المحلية ، 
ورجال األعمال . 

وتنموية  اجتماعية  قضايا  فعالياته  تتناول  والذي  للكلية  والثالث  الثاني  السنوي  الدولي  العلمي  المؤتمر  إقامة   *
تخدم قطاعات كثيرة من قطاعات المجتمع المصري ، يشترك في هذا المؤتمر جميع أقسام الكلية باإلضافة إلى 

المشتركين من الجامعات األخرى المصرية والعربية . 
* عقد عدة مقابالت مع مراكز المدن التابعة للمحافظة لتحديد أهم المشاكل بغرض المساهمة ولو بشكل بسيط في 

حلها .   
المجتمع  أفراد  احتياجات  تلبى  بالفعل واستحداث وحدات  القائمة  الخاص  الطابع  للوحدات ذات  الجاد  التفعيل   *

الخارجي . 
*  تنمية الوعى البيئى داخل وخارج الكلية .

*  تنظيم مؤتمرات للحد من التلوث .
* عقد بروتوكوالت  تعاون مع جمعيات رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة والجمعيات األهلية ومنظمات تنمية 

المجتمع المحلى .
* تنظيم معسكرات لخدمة البىئة وتجميلها  .

* التعامل مع مشكالت األطفال المعرضين للخطر.
* تحسين الصورة الذهنية للكلية واستقصاء ارضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدنى عن خدمات الكلية . 

مركز الخدمة العامة بالكلية :
يضم مركز الخدمة العامة بالكلية عدد )5( وحدات ذات طابع خاص وهى : 

* وحدة تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي      *  وحدة التربية الفنية الموسيقية  
*  وحدة التصوير                                  *  وحدة التغذية   

*  وحدة الحياكة والتفصيل والتطريز اآللي 
وجارى اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تفعيل الوحدات اآلتية : 

* وحدة البحوث العلمية واإلحصاء والقياس .
* وحدة األنشطة اإلعالمية ) مسرح - صحافة -إذاعة - تليفزيون ( .

* وحدة االستشارات األسرية والنفسية والصحية .   



أهداف الوحدات ذات الطابع الخاص :
 

   تهدف جميع وحدات المركز إلى تقديم الخدمات الفنية في مجاالت الوحدات التابعة لها وبصفه 
خاصة في األنشطة التالية : 

* عقد ندوات علمية متخصصة للتوعية والتوجيه وتنمية قدرات أفراد المجتمع في مجاالت اهتمام المركز. 
بها جميع  تهتم  التي  المتنوعة  المجاالت  في  المجتمع  أفراد  تدريب  في  لإلسهام  تدريبية علمية  دورات  تنظيم   *

وحدات المركز والعمل على رفع كفاءتهم اإلنتاجية ، تنظيم دورات في التنمية البشرية . 
* عقد دورات تدريبية علمية متخصصة للمهتمين باألنشطة المتنوعة لجميع وحدات المركز.

المركز  أنشطة  مجاالت  في  واإلقليمية  القومية  والهيئات  المؤسسات  على طلب  بناءاً  العلمية  البحوث  إجراء   *
التخصصية .

* تقديم الخدمات في مجاالت وأنشطة المركز التخصصية للهيئات العامة والمؤسسات والقطاع العام والخاص 
وحل جميع المشاكل والقضايا التي تعترضهم . 

* إعداد وتنفيذ البرامج والمخططات التنموية التي تطلبها الجهات من المركز . 
* القيام بعمل الدعاية واإلعالن عن الخدمات التي يقدمها مركز الخدمة العامة بالكلية ، مع االتصال بمراكز الخدمة 
العامة المماثلة لتبادل الخبرات العلمية والفنية الموجود بها بما يحقق في النهاية أقصى درجات اإلستفاده للمجتمع 

في جميع المجاالت واألنشطة التي يقوم بها المركز ، وبما يساهم في حل القضايا التي يتعرض لها المجتمع . 
العقود  أكثر من تخصص وتنفيذ  تعاون  تتطلب  التي  الموضوعات  لدراسة  * عمل وتنظيم خطة بحثية متكاملة 

البحثية مع جهات التمويل أو الجهات المستفيدة المختلفة .
* تكوين قاعدة بيانات خاصة بمحافظة المنوفية وذلك تمهيداً الستخدامها في مجاالت التطوير والتنمية . 

أوالً : وحدة التغذية :
 

 يقوم باإلشراف على الوحدة نخبه من أساتذة علوم األطعمة بقسم االقتصاد المنزلي بالكلية ، كما يعمل بها خريج 
من كلية السياحة والفنادق ، بعض العمال المدربين ، جميع العاملين بالوحدة يحملون شهادات صحية ، تقوم الوحدة 
بتوفير الوجبات والسندوتشات الغذائية من خالل كافتريا الكلية لجميع أفراد المجتمع الجامعي داخل الكلية ، كما 

تقوم الوحدة بتلبية الطلبات التي ترد إليها من خارج الكلية .  

دور قسم االقتصاد المنزلي في تفعيل دور وحدة التغذية بالكلية ، وفى تفعيل الخدمات العامة التي يقدمها مركز 
الخدمة العامة بالكلية ألفراد المجتمع خارج الكلية : 

- التنسيق مع مركز الخدمة العامة لعقد دورات تدريبية وورش عمل عن التغذية العالجية   ، وملوثات الغذاء ، 
وطرق حفظ األغذية وكيفية الحصول على غذاء صحي آمن ووضع آليات لتنفيذ هذه الدورات بداية من اإلعالن 
عنها في مختلف مؤسسات المجتمع ووصوالً إلى انعقاد مثل هذه الدورات وتزويد جميع السادة الحضور بنسخة 

من توصيات هذه الدورات .    
- التنسيق مع مركز الخدمة العامة لعقد دورات تدريبية عن إدارة المنزل وطرق تأسيسه وتنسيقه . 

 

ثانياً : وحدة التربية الفنية والموسيقية :

  يقوم باإلشراف على الوحدة نخبة من األساتذة من قسم التربية الفنية ومن قسم التربية الموسيقية بالكلية ، كما 
يعمل بها بعض طالب الكلية الموهوبين من كل من القسمين . 

إسهامات قسم التربية الفنية في تفعيل دور وحدة التربية الفنية : 
 يقوم القسم بإعداد بعض النماذج النحتية والقطع الخزفية وأعمال النسيج واللوحات الفنية وذلك لعرضها بالمعارض 
الداخلية والخارجية ، كما يقوم القسم بإعداد دورات تدريبية مؤهلة لاللتحاق بقسم التربية الفنية في كليات التربية 

النوعية .
إسهامات قسم التربية الموسيقية :

 
   يقوم القسم  بإعداد كورال موسيقى متكامل من السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة وبعض 
طالب القسم الموهوبين وذلك للمشاركة في المحافل  والمناسبات داخل وخارج الجامعة ، كما يقوم القسم بإعداد 

دورات تدريبية مؤهلة لاللتحاق بقسم التربية الموسيقية في كليات التربية النوعية . 
قسم اإلعالم التربوي : 

   يقوم القسم  بإعداد فريق مسرحي  متميز من السادة أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم وبعض طالب القسم الموهوبين 
ويشرف عليه السيد الدكتور رئيس القسم وذلك للمشاركة في المحافل والمناسبات داخل وخارج الجامعة .  

التنسيق مع مركز الخدمة العامة لعقد دورات تدريبية لطالب المدارس عن أسس وآليات الصحافة واإلذاعة   -
المدرسية والمسرح المدرسي . 

- إعداد ورشة عمل تؤهل لاللتحاق بقسم المسرح ، واكتشاف المواهب الفنية في التمثيل واإلخراج والنقد الفني 
- االشتراك مع مراكز اإلبداع بالمحافظة في اكتشاف المواهب الفنية ودعمها 

قسم العلوم التربوية والنفسية :

المجتمع  ندوات ومحاضرات علمية وورش عمل ألفراد  بعقد  العامة  الخدمة  بالتنسيق مع مركز  القسم  يقوم     
الداخلي والخارجي تهدف إلى تنمية جوانب شخصية األطفال  وتنمية الوعي بأهمية وجود أسر متوافقة مع بعضها 
البعض ، تبصير األسر واألفراد بأهمية وجود حياه أسرية تتسم بالتماسك والمودة واالستقرار، إبراز أهمية اآلباء 
والدور اإليجابي الذى يقومون به في تنشئة األبناء، تبصير األسر بالمشكالت التي يتعرض لها   األبناء من حيث 
أسباب هذه المشكالت وطرق التعامل معها ، تعريف األفراد بأهمية الظواهر الطارئة وطرق الوقاية منها إن كانت 
األطفال  منها  يعانى  التي  السوية واالضطرابات  والسلوكيات غير  المشكالت  تشخيص   ، اجتماعية  أو  مرضية 

والكبار.

ثالثاً : وحدة التصوير:

فنيين مدربين على  بها  يعمل  ، كما  بالكلية  التعليم  تكنولوجيا  أساتذة قسم  نخبه من  الوحدة  باإلشراف على  يقوم 
مناقشات  في  والعرض وذلك  التصوير  أجهزة  بتوفير جميع  الوحدة  تقوم   ، والعرض  التصوير  أجهزة  استخدام 
الرسائل العلمية بالكلية ، وفى جميع الندوات والمحاضرات التي يتم عقدها بالكلية ، كما تقوم الوحدة بتلبية الطلبات 

التي ترد إليها من خارج الكلية مثل تصوير الحفالت الخارجية .  



انجازات قسم تكنولوجيا التعليم في تفعيل دور وحدة التصوير ووحدة تكنولوجيا التعليم بالكلية ، 
وفى تفعيل الخدمات العامة التي يقدمها مركز الخدمة العامة بالكلية ألفراد المجتمع خارج الكلية

  
 ، العرض  أجهزة  اآللي وصيانة  الحاسب  تدريبية عن صيانة  دورات  لعقد  العامة  الخدمة  مركز  مع  التنسيق   -
وصيانة الشبكات ، وخدمات توصيل وصيانة شبكة األنترنت ، أسس وآليات التصوير والفيديو ، وضع آليات لتنفيذ 
هذه الدورات بداية من اإلعالن عنها في مختلف مؤسسات المجتمع ووصوالً إلى انعقاد مثل هذه الدورات ومنح 

جميع السادة المتدربين شهادة معتمدة من مركز الخدمة العامة بالكلية تفيد حضورهم لتلك الدورات . 
-  يقوم القسم  بإعداد فريق مهني متميز من السادة أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم وفني القسم وبعض طالب القسم 
للقيام بأعمال  بالقسم وذلك  التدريس  التصوير وعضو هيئة  الدكتور مدير وحدة  السيد  الموهوبين ويشرف عليه 

التصوير الثابت وتصوير الفيديو ، للمشاركة في المحافل والمناسبات داخل وخارج الجامعة .

رابعاً : وحدة تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي :
  

    يقوم باإلشراف على الوحدة نخبه من أساتذة قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية ، كما يعمل بها فنيين مدربين على 
استخدام أجهزة التصوير وأجهزة العرض والحاسب اآللي وصيانته

خامساً : وحدة الحياكة والتفصيل والتطريز اآللي :
 

      يقوم باإلشراف على الوحدة نخبه من أساتذة المالبس والنسيج بقسم االقتصاد المنزلي بالكلية ، كما يعمل بها 
بعض العمال المدربين على أعمال الحياكة والتطريز 

انجازات قسم االقتصاد المنزلي في تفعيل دور وحدة الحياكة والتفصيل والتطريز اآللي بالكلية ، 
وفى تفعيل الخدمات العامة التي يقدمها مركز الخدمة العامة بالكلية ألفراد المجتمع خارج الكلية 

 - التنسيق مع مركز الخدمة العامة لعقد دورات تدريبية وورش عمل عن التغذية العالجية ، وملوثات الغذاء ، 
وطرق حفظ األغذية وكيفية الحصول على غذاء صحي آمن ووضع آليات لتنفيذ هذه الدورات بداية من اإلعالن 
عنها في مختلف مؤسسات  المجتمع ووصوالً إلى انعقاد مثل هذه الدورات وتزويد جميع السادة الحضور بنسخة 

من توصيات هذه الدورات .    
- التنسيق مع مركز الخدمة العامة لعقد دورات تدريبية عن إدارة المنزل وطرق تأسيسه وتنسيقه . 

أما بالنسبة للوحدات التى سوف يتم اتخاذ االجراءات لتفعيلها فهى كاآلتى :
 نشاط  االستشارات األسرية والنفسية : 

أهداف نشاط االستشارات األسرية والنفسية :- تتمثل أهداف الوحدة في ثالثة أهداف رئيسية تشمل ) أهداف تنموية 
– أهداف وقائية – أهداف تشخيصية وعالجية (  

أوالً األهداف التنموية : 
   يسعى المركز إلى تنمية جوانب شخصية األطفال وتنمية الوعي بأهمية وجود أسر 

   متوافقة مع بعضها البعض ويتحقق ذلك من خالل إقامة الندوات والدورات التدريبية 
   وورش العمل . 

ثانياً األهداف الوقائية :   و تتضمن تلك األهداف ما يلي 
-  تبصير األسر واألفراد بأهمية وجود حياه أسرية تتسم بالتماسك والمودة واالستقرار

-  إبراز أهمية الوالدية والدور الوالدى اإليجابي في تنشئة األبناء 
-  تبصير األسر بالمشكالت التي يتعرض لها األبناء من حيث أسباب هذه المشكالت وطرق التعامل معها . 

-  تعريف األفراد بأهمية الظواهر الطارئة وطرق الوقاية منها إن كانت مرضية  أو اجتماعية . 

ثالثا األهداف العالجية : 
تتضمن تلك األهداف تشخيص المشكالت والسلوكيات غير السوية واالضطرابات التي 

يعانى منها األطفال والكبار والتي منها ما يلي : 
 أ – المشكالت التي يعانى منها األطفال : تتمثل في أنواع المشكالت التالية مشكلة التأخر الدراسي – مشكلة العنف 
– مشكلة االنطواء – مشكلة النشاط الزائد وفرط الحركة – مشكلة اضطرا بات الكالم – مشكلة التبول الالإرادي 

– مشكلة السرقة – مشكلة الكذب – مشكلة قياس الذكاء – مشكلة نقص المهارات االجتماعية . 
التالية :  مشكلة مرحلة المراهقة – مشكلة  ب- المشكالت التي يعانى منها الكبار : تتمثل في أنواع المشكالت 

الضغوط – مشكلة التوتر واإلحباط – مشكلة القلق – المشاكل الزوجية – اضطرابات النوم . 

 وحدة البحوث العلمية واإلحصاء والقياس :

 تتمثل أهداف وحدة البحوث العلمية واإلحصاء والقياس في األهداف التالية :
*  إعداد االستبيانات الخاصة بالبحوث العلمية  

*  القيام بالعمليات اإلحصائية الالزمة للبحوث العلمية 
*  إعداد وتصميم اختبارات– استمارات علمية لخدمة المجتمع الخارجي بأجر رمزي

*  كتابة البحوث العلمية وطباعتها 
*  ترجمة كل ما يتعلق بأمور البحث العلمي من عنوان وملخص ... إلخ

إدارة وحدة الخريجين
 

* تشكيل الوحدة : تتشكل الوحدة من د / رشا الشيخ  )مدير الوحدة( ا/ ياسر يحيى و ا / دعاء ماهر )أعضاء 
اداريين (

الرؤية : تأكيد التواصل بين الخريجين والكلية من خالل مســـاعدة الخريجين على ايجاد فرص عمل مناسبه لهم 
بعد التخرج

الحكومى  القطاع  التعاون مع  العمل من خالل  تتناسـب مع ســـوق  بمهارات  الكليه  تزويد خريجى  الرسالة:   *
والخاص 

األهداف :
*بناء قنوات لالتصال بين الخريج وكليته ومجتمعه 

* التواصل الفعال مع الشركات والمؤسســــات والمصانع المختلفه
* تطوير مهارات الخريجين العلمية والمهنية من خالل برامج تدريبية ودورات وورش عمل في تخصصاتهم 

المختلفة.
* متابعة الخريجين في وظائفهم والتعرف علي مشاكلهم المهنية التي تواجههم واالستفادة منها في تعديل الخطط 

الدراسية لتالئم سوق العمل.



* مساعدة الخريجين الذين لم يحصلوا علي وظائف بعد تخرجهم باحتياجات سوق العمل من المؤسسات والهيئات 
المختلفة .

مهام وحدة متابعة الخريجين:

* إنشاء قاعدة بيانات وتوصيف الخريجين
* متابعة أماكن العمل واستطالع آراء أماكن العمل عن خريجي الكلية.

* إعداد برامج تدريبية متخصصة لدعم مهارات الخريجين .
* إعداد ورش عمل متخصصة للخريجين لتالئم احتياجات سوق العمل .

* بناء شراكات بين القطاع الحكومي والخاص و ذلك لتسهيل توظيف خريجي الكلية.
* االستفادة من خبرات الخريجين المتفوقين السابقين في مساعدة زمالءهم الخريجين األحدث.

* تنظيم بعض الدورات والبرامج لتدريب الخريجين والطالب المتوقع تخرجهم في القواعد األساسية التي تساعدهم 
في العمل بعد التخرج.

* إصدار كتيب ارشادى للخريجين.
* إعداد موقع الكتروني للخريجين يسهل عليهم تسجيل السيرة الذاتية الخاصة بهم والتواصل معهم من خالله.

* تنظيم يوم سنوي للخريجين )ملتقي الخريجين( ودعوة رجال المجتمع وأصحاب المؤسسات والشركات لتبادل 
الخبرات وتوفير الوظائف.

* إنشاء رابطة للخريجين معتمدة وموثقة.
* تنظيم يوم للخريجين المتفوقين من السنوات السابقة لتبادل خبراتهم وثقافاتهم مع حديثي التخرج.

* إقامة ندوات للتوعية لطالب السنة النهائية باألقسام المختلفة عن التوظيف و أهميته وعالقة الكلية بالمجتمع. 
* اإلعالن عن الوظائف المطلوبة واستقبال الطلبات من الشركات الراغبة بالتوظيف.

* إصدار نشرة دورية تحتوى علي األخبار التي تهم الخريجين ) ممكن تكون الكترونية وليست ورقية( .

انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  2015/2014

جائزة التمييز البيئي خالل السنوات السابقة
* للعام الجامعي 2011/2010
* للعام الجامعي 2012/2011
* للعام الجامعي 2014/2013
* للعام الجامعي 2015/2014

الموافق  االثنين  يوم    2014/2013 الجامعي  للعام  البيئي  التمييز  بمسابقة  الكلية  فوز 
2013/12/9م.

بيان بأنشطة وانجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةخالل العام الجامعي 2015/2014م
 

 أوالً- أنشطة خارجية: 
1-المشاركة في فعاليات األسبوع البيئي للجامعة.

2-المشاركة في فعاليات األسبوع البيئي بتجميل الشوارع المؤدية للكلية وزراعة األشجار بمشاركة  مجلس مدينة 
أشمون في الفترة من 2012/12/16 حتى2012/12/20م.

3- المشاركة بمعرض خالل االحتفال بفعاليات األسبوع البيئي في الفترة من 2012/12/20 حتى 2012/12/23م 
في الجامعة وكذلك الكلية.

4- المشاركة بمعرض خالل االحتفال بفعاليات عيد الجامعة في الفترة من 23- 2012/12/25 .
 

ثانيا-أنشطة قيد التنفيذ:

كراسي  وتوريد  لتصنيع  المنوفية  محافظة   – الكوم  شبين  بمدينة  األحمر  الهالل  جمعية  مع  التعاقد  جارى   -1
وترابيزات خاصة بحضانة الطفل التابعة لجمعية الهالل األحمر. 

2-  جارى التعاقد مع مؤسسة المنوفية والناس للصحافة واإلعالم لتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل شباب خريجي 
الكلية وطلبة الكلية للعمل في المجال الصحفي واإلعالم.

3- جارى اإلعداد لتفعيل نشاط مركز جامعة المنوفية لرعاية المخترعين والمبتكرين. 
4- جارى اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة تدوير الكراسي الحديدية المستهلكة لالستفادة منها في تصنيع كراسي 

مجمعة كبيرة الستخدامها في فناء الكلية للطلبة. 

ثالثا-أنشطة داخل الكلية:

* تم انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الثاني للكلية بعنوان “ قضايا التعليم في ظل األلفية الثالثة الواقع والمأمول “ 
في الفترة من 25- 26 مارس 2014 م

*  تم تجهيز قاعة عرض دائمة باسم ) قاعة دنشواي( بها جميع التجهيزات الالزمة لوسائل العرض وتم ضمها إلى 
مركز الخدمة العامة بالكلية حيث يتم تأجيرها أسبوعياً للسادة أعضاء هيئة التدريس والفنانون من داخل الجامعة 

وخارجها وهذه القاعة سيتم تسجيلها واعتمادها من قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.
* فوز الكلية بمسابقة التمييز البيئي للعام الجامعي 2014/2013  يوم االثنين الموافق 2013/12/9م.

*  تم تدريب عدد من المشرفات في جمعية نهضة وتنمية قرية شنشور على التطريز والتفصيل تحت اشراف أ. 
د/ حنان حسنى يشار.  يوم األحد الموافق 2014/3/30.

* مشاركة الكلية في الحفل الذى نظمته حضانة عصافير الجنة بقرية سمادون مركز أشمون – محافظة المنوفية  
يوم األحد الموافق 2014/3/30. 

*  زيارة أسرة صناع الحياة إلي مؤسسة تربية األيتام بمدينة سرس الليان يوم الخميس الموافق2014/4/3 وعمل 
نشاط .........

* مشاركة الكلية في حملة التبرع بالدم بالتعاون مع كل من معهد الكبد بجامعة المنوفية يوم 6 ،7 ،8 /2014/4.
*  تم تنظيم حفل بمناسبة اليوم العالمي للطفل اليتيم يوم الثالثاء الموافق 2014/4/15م. 

يومى26  الكوم  شبين  بمدينة  العام  المستشفى  من  كل  مع  بالتعاون  بالدم  التبرع  حملة  في  الكلية  مشاركة   *
. 2014/4/27،

*  تم تنظيم حفل للمدارس ذوى اإلحتياجات الخاصة ) مدرسة األمل للصم بأشمون - مدرسة األمل للصم وضعاف 
السمع القناطر الخيرية - المدرسة الفكرية بسمادون يوم األربعاء 2015/4/1(

*  تم تنظيم حفل بمناسبة اليوم العالمي للطفل اليتيم يوم الثالثاء الموافق 2015/4/8م.
*  شارك القطاع بالمعارض الفنية والكورال فى المؤتمر العلمى الدولى الثالث فى الفترة من 2015/3/26-25  

*  فوز الكلية بمسابقة التمييز البيئي للعام الجامعي 2015/2014 



أهم القوافل والندوات التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  خالل عام 2014 -2015

أوال :  القوافل :- يتم تسيير قوافل فنية وتربوية تخدم الحضانات والجمعيات والمدارس خارج 
الكلية ومن أهم هذه القوافل على سبيل المثال ال الحصر  :

العنواناسم الحضانة أو الجمعيةم
قرية طليا مركز أشمون- محافظة المنوفيةجمعية محبى الزكاة1
قرية سمادون- مركز أشمون- محافظة المنوفيةالجمعية الشرعية2
قرية كفر قورص- مركز أشمون – محافظة المنوفية الجمعية الشرعية3
قرية طهواي- محافظة المنوفيةجمعية تنمية المجتمع4
مدينة أشمون – محافظة المنوفيةحضانة طاحون الخاصة5
قرية رملة االنجب – مركز أشمون – محافظة المنوفيةحضانة الزهراء الخاصة6
قرية سمادون - مركز أشمون - محافظة المنوفية جمعية تنمية المجتمع7
مدينة أشمون – محافظة المنوفيةحضانة نور اإليمان 8
قرية سمادون - مركز أشمون - محافظة المنوفيةحضانة أطفال عصافير الجنة 9

قرية النعناعية - مركز أشمون - محافظة المنوفيةحضانة الصفا النموذجية10
مدينة أشمون – محافظة المنوفيةحضانة الجمعية الشرعية 11
القناطر الخيرية - محافظة القليوبيةمدرسة األمل للصم وضعاف السمع12
مدينة أشمون – محافظة المنوفيةحضانة بيت الطفل13
قرية ساقية أبو شعره - مركز أشمون - محافظة المنوفيةجمعية المحافظة على القرءان الكريم14

ثانيا : الندوات :- من أهم أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الندوات حيث يتم تنظيم 
العديد من الندوات خارج وداخل الكلية تخدم المجتمع الخارجى والداخلى حيث أنها تتعرض ألهم 
المشكالت واألحداث التى تحدث فى المجتمع  ومن أهم هذه الندوات على سبيل المثال ال الحصر

المحاضرعنوان الندوةالتاريخم
األستاذ/ ماهر الشعراوى. مدرب التنمية البشرية البرمجة اللغوية العصبية12014/4/12

بجمعية نبع الحياة- محافظة المنوفية
مرض اآلبيوال) األسباب – 22014/11/5

الوقاية – العالج(
 د/ سعيد عبد الصمد العار - مدير اإلدارة 

الصحية بأشمون
تنمية الوعي البيئي وتقديم 32014/11/12

مقترحات للحد من التلوث البيئي
 الدكتور/ يحيي عبد المنعم عبد الهادي. األستاذ 

بقسم االقتصاد المنزلي
دور الجامعات في تأصيل 42014/11/18

االنتماء الوطني لدي الطالب
 السيد اللواء دكتور/ أشرف السعيد أحمد حافظ  

المحاضر بكلية الشرطة
توعية الطالب بضرورة الحفاظ 52015/3/10

على الصحة العامة
د/ يحيى عبدالمنعم  أستاذ متفرغ تخصص تغذية

نشر الثقافة القانونية فى  62015/4/22
المؤسسات التعليمية

ا.د/ عبدهللا حنفى  أستاذ بقسم القانون العام كلية 
الحقوق بشبين الكوم

صور عن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة :
                                          أوال :  صور القوافل 2015-2014



                           ثالثا :األنشطة الخارجيه والداخلية للقطاع 2014 -2015                                       ثانيا :الندوات لعام 2014 -2015



مع تحيات 
 آيات صالح أبوسيف

التصميم واإلخراج

 دعاء ماهر عبدالنبى
مدير مكتب ا .د / وكيل الكليه

لشئون خدمة المجتمع


