
 

 

 
 األنشطة المقترحة لخطة مكتب خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

 المسؤول عن التنفيـــذ مكان التنفيــــــــذ المستهدفــــــــــــــون االنشطـــــــــــــــــــة ت

10 
 ابلتعليم األساسيطلبة املدارس العامة واخلاصة  جولة تعليمية لزايدة الوعي ابلتعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد

 والمتوسط

واحتاد الطلبة ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع أعضاء هيئة التدريس  املدارس العامة واخلاصة 
 والتعليم املستمر

واحتاد الطلبة ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع  أعضاء هيئة التدريس املدارس العامة معامل املدارس العامة  محلة صيانة املعامل 10
 والتعليم املستمر

واحتاد الطلبة ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع  أعضاء هيئة التدريس كلية تقنية املعلومات الدعوة عامة حماضرات لتعزيز القيم االجيابية 10
 والتعليم املستمر

واحتاد الطلبة ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع  أعضاء هيئة التدريس كلية تقنية املعلومات عامة الدعوة احياء اليوم الوطين لتقنية املعلومات 10
 والتعليم املستمر

+ كلية العلوم التقنية + كلية التقنية الصناعية  حماضرة تعريفية عن تطبيقات االردوينو 50
 االرابح ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمرأسحاق . أ كلية تقنية املعلومات املعهد العايل للعلوم اهلندسية

 عبد العظيم اجلمل ابلتنسيق مع. د كلية تقنية املعلومات األساتذة يف الكليات اجلامعية واملعاهد العليا حماضرة تعريفية عن التعليم االلكرتوين 50
 مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

طلبة )املدارس العامة واخلاصة ابلتعليم األساسي euoc uo ruoHساعة برجمة  57
 احتاد الطلبة ابلكلية ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمر املدارس العامة واخلاصة (املرحلة الثانوية

 مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمر احتاد الطلبة ابلتنسيق كلية تقنية املعلومات مؤسسات التعليم والكليات اجلامعية املوسم الثقايف السادس 58
 الطالب والعاملني ابلكلية ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمر شارع الدائري الرابع الطالب والعاملني ابلكلية محلة نظافة البيئة 50
 اجملتمع والبيئة ابلتعاون مع مراكز املختصةمكتب خدمة  املراكز املتخصصة الطالب والعاملني ابلكلية محلة التربع ابلدم 05
 أعضاء هيئة التدريس ابلكلية من العنصر النسائي كلية تقنية املعلومات العنصر النسائي يف اجملتمع املدين اليوم العاملي لفتيات التكنولوجيا وتقنية املعلومات 00
 وليد ابلروين ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمر. م كلية تقنية املعلومات املوظفني ابملؤسسات احلكومية ورشة عمل عن صيانة احلاسوب 01

 علي مصطفى الشاوش. أ كلية تقنية املعلومات مؤسسات اجملتمع املدين حماضرة عن جرائم االنرتنت وطرق الوقاية 00
 ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

أعضاء هيئة التدريس والطلبة ابلكلية ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم  كلية تقنية املعلومات املؤسسات احلكومية التعليميةخدمة قوقل  01
 املستمر

 عبد الباسط الباعور ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والبيئة.أ كلية تقنية املعلومات املصارف phpدورة الربجمة للغة  01
 ابراهيم حنيش ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمر. د كلية تقنية املعلومات ةطلبة الدراسات العليا ابألكادميي SPSSحماضرة تعريفية عن استعمال  01

00 
. تنفيذ دورات منهجية يف ماديت الرايضيات واللغة اإلجنليزية

 احتاد الطلبة ابلكلية ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمر تقنية املعلومات كلية أطفال دار االيتام واساسيات تقنية املعلومات

 مكتب خدمة اجملتمع ابلكلية  ابلتعاون ومنظمة رؤاي كلية تقنية املعلومات الدعوة عامة (مهارات العرض وااللقاء)ورشة عمل بعنوان  00

 

  



 

 0202/0202 للعام الدراسي التعليم المستمرو خدمة المجتمعخطة مكتب 
                                              

     

 ذــــــــد التنفيــــموع قــــار التحقــــــــــمعي ذـــالمسؤول عن التنفي ذــــــــمكان التنفي ونــــــــــــــالمستهدف ةـــــــــــــــــــاالنشط ت  

10 

 طلبة املدارس العامة واخلاصة ابلتعليم األساسي والتعليم عن بعد جولة تعليمية لزايدة الوعي ابلتعليم االلكرتوين

 والمتوسط

واحتاد الطلبة  أعضاء هيئة التدريس املدارس العامة واخلاصة 
التعليم ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع و 

 املستمر

 10/10/0100 تنفيذ اجلولة

 املدارس العامة معامل املدارس العامة  محلة صيانة املعامل 10
واحتاد الطلبة  أعضاء هيئة التدريس

والتعليم ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع 
 املستمر

 تنفيذ احلملة
01/10/0100 

مكتب خدمة اجملتمع والبيئة ابلتعاون مع مراكز  املراكز املتخصصة الطالب والعاملني ابلكلية محلة التربع ابلدم 51
 املختصة

 تنفيذ احلملة
10/10/0100 

+ كلية العلوم التقنية + كلية التقنية الصناعية  االردوينوحماضرة تعريفية عن تطبيقات  51
أسحاق االرابح ابلتنسيق مع مكتب خدمة . أ كلية تقنية املعلومات املعهد العايل للعلوم اهلندسية

 اجملتمع والتعليم املستمر
 تنفيذ احملاضرة

01/10/0100 

 عبد العظيم اجلمل ابلتنسيق مع. د كلية تقنية املعلومات الكليات اجلامعية واملعاهد العليااألساتذة يف  حماضرة تعريفية عن التعليم االلكرتوين 50
 مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

 تنفيذ احملاضرة
10/10/0100 

طلبة )املدارس العامة واخلاصة ابلتعليم األساسي euoc uo ruoHساعة برجمة  50
احتاد الطلبة ابلكلية ابلتنسيق مع مكتب خدمة  واخلاصةاملدارس العامة  (املرحلة الثانوية

 اجملتمع والتعليم املستمر
 تنفيذ النشاط

10/10/0100 

احتاد الطلبة ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع  كلية تقنية املعلومات مؤسسات التعليم والكليات اجلامعية املوسم الثقايف السادس 57
 والتعليم املستمر

 تنفيذ النشاط
10/11/0100 

الطالب والعاملني ابلكلية ابلتنسيق مع مكتب  شارع الدائري الرابع الطالب والعاملني ابلكلية محلة نظافة البيئة 58
 خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

 تنفيذ احلملة
00/10/0100 

أعضاء هيئة التدريس ابلكلية من العنصر  كلية تقنية املعلومات املدينالعنصر النسائي يف اجملتمع  اليوم العاملي لفتيات التكنولوجيا وتقنية املعلومات 50
 النسائي

 شهر ابريل تنفيذ النشاط

وليد ابلروين ابلتنسيق مع مكتب خدمة . م كلية تقنية املعلومات املوظفني ابملؤسسات احلكومية ورشة عمل عن صيانة احلاسوب 05
 اجملتمع والتعليم املستمر

 تنفيذ الورشة
01/10/0100 

 كلية تقنية املعلومات مؤسسات اجملتمع املدين حماضرة عن جرائم االنرتنت وطرق الوقاية 00
 علي مصطفى الشاوش. أ

ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم 
 املستمر

 تنفيذ احملاضرة
00/10/0100 

أعضاء هيئة التدريس والطلبة ابلكلية ابلتنسيق  كلية تقنية املعلومات املؤسسات احلكومية خدمة قوقل التعليمية 01
 مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

 تنفيذ احملاضرة
00/01/0100 

عبد الباسط الباعور ابلتنسيق مع مكتب .أ كلية تقنية املعلومات املصارف phpدورة الربجمة للغة  01
 خدمة اجملتمع والبيئة

 تنفيذ الدورة
11/10/0100 

ابراهيم حنيش ابلتنسيق مع مكتب خدمة . د كلية تقنية املعلومات ةطلبة الدراسات العليا ابألكادميي SPSSحماضرة تعريفية عن استعمال  01
 اجملتمع والتعليم املستمر

 تنفيذ احملاضرة
00/10/0100 



 بعد التحسني 0202 للعام الدراسي التعليم المستمرمكتب خدمة المجتمع وخطة 
 

 

 موعــــد التنفيــــــــذ معيــــــــــار التحقــــق المسؤول عن التنفيـــذ مكان التنفيــــــــذ المستهدفــــــــــــــون االنشطـــــــــــــــــــة ت

10 

 املدارس العامة واخلاصة ابلتعليم األساسيطلبة  جولة تعليمية لزايدة الوعي ابلتعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد

 والمتوسط

واحتاد الطلبة أعضاء هيئة التدريس  املدارس العامة واخلاصة 
ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم 

 املستمر

 10/10/0100 تنفيذ اجلولة

 املدارس العامة معامل املدارس العامة  محلة صيانة املعامل 10
واحتاد الطلبة  أعضاء هيئة التدريس

ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم 
 املستمر

 تنفيذ احلملة
01/10/0100 

+ كلية العلوم التقنية + كلية التقنية الصناعية  ورشة عمل بعنوان نظام املعلومات اجلغرافيه 51
ابلتنسيق مع مكتب  عبد العظيم امعيتيق. د كلية تقنية املعلومات املعهد العايل للعلوم اهلندسية

 خدمة اجملتمع والتعليم املستمر
 الورشةتنفيذ ا

00/10/0100 

 عبد العظيم اجلمل ابلتنسيق مع. د كلية تقنية املعلومات األساتذة يف الكليات اجلامعية واملعاهد العليا حماضرة تعريفية عن التعليم االلكرتوين 51
 مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

 احملاضرةتنفيذ 
10/10/0100 

طلبة )املدارس العامة واخلاصة ابلتعليم األساسي euoc uo ruoHساعة برجمة  50
احتاد الطلبة ابلكلية ابلتنسيق مع مكتب خدمة  املدارس العامة واخلاصة (املرحلة الثانوية

 اجملتمع والتعليم املستمر
 تنفيذ النشاط

10/10/0100 

 كلية تقنية املعلومات مؤسسات التعليم والكليات اجلامعية املوسم الثقايف السادس 50
احتاد الطلبة ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع 

 والتعليم املستمر
 تنفيذ النشاط

10/11/0100 

ابلتنسيق مع مكتب الطالب والعاملني ابلكلية  أحد شواطئ مدينة مصراتة الطالب والعاملني ابلكليةأعضاء هيئة التدريس  محلة نظافة البيئة 57
 خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

 تنفيذ احلملة
00/10/0100 

مكتب خدمة اجملتمع والبيئة ابلتعاون مع مراكز  ملراكز املتخصصة ا الطالب والعاملني ابلكلية محلة التربع ابلدم 58
 املختصة

 تنفيذ احلملة
10/10/0100 

شركة مله وشركة أعضاء هيئة التدريس ابلكلية  كلية تقنية املعلومات الدعوة عامة احياء ليوم الوطين لتقنية املعلومات 50
 لبياان

 شهر يونيو تنفيذ النشاط

 كلية تقنية املعلومات املوظفني ابملؤسسات احلكومية ورشة عمل عن صيانة احلاسوب 05
وليد ابلروين ابلتنسيق مع مكتب خدمة . م

 اجملتمع والتعليم املستمر
 الورشةتنفيذ 

01/10/0100 

 كلية تقنية املعلومات مؤسسات اجملتمع املدين حماضرة عن جرائم االنرتنت وطرق الوقاية 00
 علي مصطفى الشاوش. أ

ابلتنسيق مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم 
 املستمر

 تنفيذ احملاضرة
00/10/0100 

أعضاء هيئة التدريس والطلبة ابلكلية ابلتنسيق  كلية تقنية املعلومات املؤسسات احلكومية املعلوماتورشة عمل بعنوان دعم القيم اإلجيابية يف جمتمع تقنية  01
 مع مكتب خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

 شهر مارس تنفيذ احملاضرة

ابلتنسيق مع مكتب  عبد الباسط الباعور.أ كلية تقنية املعلومات املصارف phpدورة الربجمة للغة  01
 خدمة اجملتمع والبيئة

 تنفيذ الدورة
11/10/0100 

ابراهيم حنيش ابلتنسيق مع مكتب خدمة . د كلية تقنية املعلومات ةطلبة الدراسات العليا ابألكادميي SPSSحماضرة تعريفية عن استعمال  01
 اجملتمع والتعليم املستمر

 تنفيذ احملاضرة
00/10/0100 

احتاد الطلبة ابلكلية ابلتنسيق مع مكتب خدمة  كلية تقنية املعلومات أطفال دار االيتام اساسيات تقنية املعلوماتتنفيذ دورات  00
 اجملتمع والتعليم املستمر

 شهر يوليو تنفيذ الدورة

 


