خطــــة لتفعيــــل المشاركة المجتمعية بين المجتمع و المؤسسة التعليمية للعام الدراسى 2010/2009
أهذاف الخطة

األنشطة التى تهذف الى
األهذاف
تحقيق

تكويــــن
االػالٌ ػٍ طشيق
جواعاث النشاط االراػخ انًذسسيخ
التوعيت بورض َذوح صحيخ ػٍ يشض
انفلونسا
AH1N1
الخنازير

االطار
الزمنى
شهش اكتىثش

تحذيذ االدوار

اليات التنفيذ

يششف انُشبغ

يذوٌ فً سجم
االراػخ انًذسسيخ

شهش اكتىثش طجيت انًذسسخ +
االخصبئً االجتًبػً

يطىيبد تىػيخ

اساليب متابعة
و
تقييم الخطة
ثيــــبٌ ثأسًبء
انطــــبنجبد
تقشيـــش ػٍ انُذوح
+
صــــــــىس

اشراك الطالباث حفل تكرين الطالباث
في الوناضباث الخريجاث / 2008
2009
الوختلفت
زيارة لوعول الطاقت
الشوطيت بكليت السراعت

شهش َىفًجش

الوشاركت بين
الوؤضطت و
شهش َىفًجش
الوجتوع الوحلي
اشراك الطالباث احتفاالث هرور  75عام شهش َىفًجش
في الوناضباث لتأضيص الودرضت
االجتواعيت
أشراك الطالباث
في الوناضباث هع
الوجتوع الوحلي

 صيبسح انً يشكض انحيبحثسبٌ يبسك
نزوي االحتيبجبد
انخبصخ
احتفبالً يؼهى ثؼيذ
األظحً انًجبسك

يسئىل انًشحهخ

فقشاد تقذيهب
انطبنجبد +دػبوي
االحتفبل

يذسط انفيضيبء +
يسئىل انًشحهخ

اػالٌ ػٍ انضيبسح تقشيش انضيبسح +
صىس

نجُخ انُظبو انخبص
ثبالحتفبالد

دػبوي االحتفبل-
يهصقبد نشؼبس
انًذسسخ

شهش ديسًجش األخصبئً االجتًبػً خطبة انضيبسح

صىس

صىس االحتفبل

تقشيش انضيــبسح
+
صــــىس

هطاندة الوؤضطت
للعول التطوعي

صيبسح الحذي انًذاسط
انفقيشح و تقذيى االػالَبد
نهًسبػذح ػهً انتصذي
نًشض اَفهىَضا انخُبصيش

شهش يُبيش

األخصبئً االجتًبػً تقذيى ثؼط
انًُظفبد و
انصبثىٌ انطجً
نًكبفحخ انًشض

هشاركت الطالباث
في الوؤتور
الطنوى لودارش
األهانت العاهت

 نقبء تحعيشينهًؤتًش
 انسفش نهًؤتًشثبنقبهشح

شهش فجشايش

يىافقخ أونيبء أيىس صىس نهًؤتًش +
االخصـــــبئً
تقشيش ػُه
االجتًبػً  +يششف انطبنجبد
انًؤتًش

اشراك الطالباث
َذوح ػٍ االسكُذسيخ
في هتابعت االحداث ػبصًخ انسيبحخ انؼشثيخ
الجاريت
ػبو 2010

شهش يبسط

تطىع انطبنجبد فً
انًشبسكخ ثؼًم انصبثىٌ
و شًغ و ثشوايض نجيؼهب
فً انجبصاس و انؼبئذ
نصبنح يشكض انًحجخ

شهش يبسط

هطاندة الوؤضطت
للعول التطوعي

يذسط دساسبد
اجتًبػيخ +
االخصبئً االجتًبػً

Power Point

ششاء ثؼط
األخصبئً األجتًبػً االدواد نؼًم
+
انصبثىٌ و انشًغ
يسئىني نجبٌ االتحبد و انجشاويض

تقشيش ػٍ انضيبسح
– ثؼط انصىس
انتزكبسيخ

تقشيش ػٍ انُذوح –
صــىس تزكــبسيخ

صـــــــــىس

نُذوي االحتيبجبد
انخبصخ و االشتشاك
ثبنًؼشوظبد انخبصخ
ثبألَشطخ انالصقخ يثم
انهىحبد انفُيخ و
انًشغىالد انجذويخ
تنويت الوشاركت
الوجتوعيت بين
الوؤضطت و
الوجتوع الوحلي

تقيين األنشطت
االجتواعيت علي
هدار العام الدراضي

صيبسح انً احذي
انًؤسسبد انتً تأوي
االيتبو يٍ روي
االحتيبجبد انخبصخ
ثًُبسجخ ػيذ انيتيى
تحفيض انطبنجبد
انًشتشكبد فً انُشبغ

شهش اثشيم

شهش يبيى

األخصبئً األجتًبػً ششاء ثؼط انهذايب تقشيش ػٍ انضيبسح
– ثؼط انصىس
و تقذيًهب نهًهجأ
انتزكبسيــــخ

يسئىل انًشحهخ

جىائــــــض ػيُيخ

صىس نتىصيغ
انجىائض ػهً
انطبنجبد

