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  الإستراتيجية المقترحةالخطة 

 م2017 – 2012فى الفترة من  لإدارة بنك المعلومات

 

 الفترة الزمنية بالتعاون مع النشاط

 ." بصفة دورية ________________ إعداد قاعدة البيانات الخاصة " بكافة بيانات موظفى القطاع 
 سنويا   إدارة المستشارين ون المجتمع وتنمية البيئة ".    ؤ ش إعداد قاعدة البيانات الخاصة " بمحاضر اجتماع مجلس 
  إعداد قاعدة البيانات الخاصة " بنتائج القوافل وأسماء المشاركين فيها وإعداد وطباعة شهادات

 سنويا   ________________ التقدير للسادة المشاركين ".

  بيانات السادة المشاركين فيها إعداد قاعدة البيانات الخاصة " بالدورات التدريبية وتشمل
 وتليفوناتهم " .

 اإلدارة العامة لمشروعات البيئة
 واإلدارة العامة للوحدات 

 ذات الطابع الخاص
 بصفة دورية

 ."وريةبصفة د اإلدارة العامة لمشروعات البيئة إعداد قاعدة البيانات الخاصة " بالسادة المتدربين المتكرر مشاركتهم فى  الدورات التدريبية 
  إعداد قاعدة البيانات الخاصة " بالبروتوكوالت واالتفاقيات العلمية " التى تعقد بين جامعة عين

 سنويا   ________________ شمس ، والجهات الداخلية والجهات الخارجية.

  إعداد قاعدة البيانات الخاصة " بالسادة األساتذة المتميزين من أعضاء هيئة التدريس " بالكليات
 بصفة دورية ________________ عاهد التابعة لجامعة عين شمس.والم

  تفعيل االتصال " بين المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لكليات ومعاهد جامعة عين "
 بصفة دورية ________________ شمس وبين القطاع فيما يخص كافة أعمالها وأنشطتها من خالل موقع القطاع على النت.

 عيل دور القطاع فى اإلعالن عن الدورات التدريبية " التى تتم من خالل المراكز والوحدات " تف
 بصفة دورية ________________ ذات الطابع الخاص. 

 .بصفة دورية ________________ " تفعيل دور القطاع فى اإلعالن عن الدورات التدريبية " التى تتم من خالل القطاع 
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  ة المقترحةالإستراتيجيالخطة 

 م2017 – 2012فى الفترة من  لإدارة بنك المعلومات

 

 الفترة الزمنية بالتعاون مع النشاط

 .ربع سنوى  ________________ تجميع البيانات وتنسيقها " عن إنجازات القطاع " وتحديثها 
 .بصفة دورية امة لمشروعات البيئةاإلدارة الع إعداد التقارير المبدئية والنهائية " لتقييم األثر البيئى" وتحديثها 
 ربع سنوى  إدارة شؤون المستشارين مجالس شؤون البيئة " وتحديثها. تكتابة وتخزين البيانات الخاصة " اجتماعا 
  تجميع وتخزين البيانات الخاصة " بالمؤتمرات التي تعقد بالكليات والمعاهد والمراكز" وتحديث هذه

 سنويا   ________________ البيانات.

  تجميع وتخزين البيانات الخاصة " بمؤتمرات السادة نواب رؤساء الجامعات األخرى" وتحديث هذه
 ربع سنوى  ________________ البيانات.

 إصدار ما يلى :. تم 

 أولاً : المطبوعات:

 .شهادات للسادة المتدربين بالدورات الخاصة باإلدارة العامة لمشروعات البيئة 
 المتدربين بالدورات الخاصة باإلدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص. شهادات للسادة 
  قوافل التنمية الشاملة(. -حمالت التوعية  -بروشورات )المؤتمرات 
 .روشتات يتم استخدامها بمعرفة السادة األطباء فى قوافل التنمية الشاملة 
 .شهادات للسادة المشاركين فى قوافل التنمية الشاملة 
 للطلبة الحاضرين ندوات البرنامج الثقافى الخاص بإدارة االتصاالت والمؤتمرات. شهادات 
 .شهادات للسادة المشاركين فى النشاط الصيفى 
 شهادات تقدير ألفضل كلية وأفضل مركز ووحدة ذات طابع خاص 
 ء شهادات تقدير للسادة مديرى المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص نظير الجهود المبذولة أثنا

 فترة عملهم كمديرين

 بصفة دورية ________________
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  الإستراتيجية المقترحةالخطة 

 م2017 – 2012فى الفترة من  لإدارة بنك المعلومات

 

 الفترة الزمنية بالتعاون مع النشاط

   ثانياً: الإصدارات :
  .سنويا   النتفاعإدارة ا دليل إنجازات المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص باللغة العربية 

 .سنويا   إدارة االنتفاع دليل إنجازات المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص باللغة االنجليزية 

 .سنويا   إدارة االنتفاع دليل االتصاالت الخاص بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص باللغة العربية 

  سنويا   إدارة االنتفاع باللغة االنجليزية .دليل االتصاالت الخاص بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص 

 .سنويا    كتيب أنشطة وإنجازات قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة باللغة العربية 

 .سنويا    كتيب أنشطة وإنجازات قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة باللغة االنجليزية 

 .كل ثالث سنوات البيئة اإلدارة العامة لمشروعات دليل البحوث التطبيقية 
 .إصدار مجلة عن البيئة   

 

 

 

 

 

 


