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 (1029-1028) خطة عمل الوحدة ذات الطابع الخاص للعام الجامعي 

 مكان التنفيذ المستفيدين مسؤول التنفيذ موعد التنفيذ  النشاط االدراة

 

ص
خا

ع ال
طاب

ت ال
حدة ذا

و
ال

 

  أنشطة إستشارية

ابتداء من سبتمبر 

حتى انتهاء السنه 

 الدراسية 

 

 

 :منسق تخصصات شعب الكلية

 -التصميم الداخلي واالثاث)  

المنتجات –التصوير  –االعالن 

) 

 

الطــــالب والمجتمع 

 الخارجي 

 

 

الورشة الخاصة بقسم 

 التصميم الداخلي 

استشاااااارات ااااااي مجااااااا عمااااا  االااااااال  ال ابتاااااة  -

 .والمتحركة 

 .استشارات اي مجاا تصميم االثاث -

  أنشطة إنتاجية 

ابتداء من اكتوبر 

 الى  ديسمبر

 

 

 :الكليةمنسق تخصصات شعب 

 -التصميم الداخلي واالثاث)  

المنتجات –التصوير  –االعالن 

) 

 

 

طالب وطلبات جميع 

المراح  التعليمية على 

مستوى الكلية 

 والخريجين

 

 

 

مطبعة قسم االعالن 

ومعم  النمذجة ومكتبة 

 الجامعة 

 انتاج وتنفيذ ملصقات اعالنية  -

 .انتاج وتنفيذ مشروعات االثاث  -

وتنفياااذ اااااال  متحركاااة وصاااور ثابتاااه ااااي انتااااج  -

 .الفوتوغراايا والسينما والتلفيزيون

معاااارن انياااة للطاااالب والخاااريجين داخااا  الكلياااة -

 .وخارجها 

  أنشطة خدمية 

 

 طواا اترة الدراسه

حتى انتهاء السنة 

 الدراسية

 

 

 :منسق تخصصات شعب الكلية

 -التصميم الداخلي واالثاث)  

المنتجات –التصوير  –االعالن 

) 

 

الطــــالب والمجتمع 

الخارجي من خالا 

ارص المشاركة اي 

 االنشطة الخدمية 

 

 

احد المدارس واالدارات 

التعليمية لطرح بعض 

 الخدمات المتنوعة

 تطوير الخدمات العامة واالستخدا  العا  اي -

الطرق والمؤسسات العامة واالماكن المتعلقة 

 .بالجماهير 

تقديم خدمات توعية اي مجاا دور االيتا  ودور  -

 المسنين

     أنشطة تدريبية

http://www.bu.edu.eg/env/Unit_bu_Int_actv_Cons.html
http://www.bu.edu.eg/env/Unit_bu_Int_actv_Cons.html
http://www.bu.edu.eg/env/Unit_bu_Int_actv_pro.html
http://www.bu.edu.eg/env/Unit_bu_Int_actv_serv.html
http://www.bu.edu.eg/env/Unit_bu_Int_actv_train.html
http://www.bu.edu.eg/env/Unit_bu_Int_actv_train.html
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 .دورات حرة في مجاالت تخصصات الكلية  -
 تدريب وامتحانات القدرات  -

 
 

 

طواا اترة االجازة 

 الصيفية من ك  عا 

 

 :الكليةمنسق تخصصات شعب 

 -التصميم الداخلي واالثاث)  

المنتجات –التصوير  –االعالن 

) 

 

الطالب والطالبات من 

 جميع التخصصات

 وطالب ال انوية العامة

 

اي بعض القاعات 

 الدراسية الخاصة بالكلية

  العطاء هذه الدورات
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 (1029-1028) عمل الوحدة ذات الطابع الخاص للعام الجامعي تقرير متابعة 
 

لم يتم  ما تم انجازه مكان التنفيذ المستفيدين التنفيذمسؤول  موعد التنفيذ  النشاط االدراة

 انجازه

سبب عدم 

 االنجاز

 

ص
خا

ع ال
طاب

ت ال
حدة ذا

و
ال

 

          

ص
خا

ع ال
طاب

ت ال
حدة ذا

و
ال

 

  أنشطة إستشارية

 

 

ابتداء من سبتمبر حتى 

 انتهاء السنه الدراسية 

 

 

منسق تخصصات شعب 

 :الكلية

 -التصميم الداخلي واالثاث)  

–التصوير  –االعالن 

 (المنتجات 

 

 

الطــــالب 

والمجتمع 

 الخارجي 

 

 

الورشة الخاصة 

بقسم التصميم 

 الداخلي 

   

 

عددددددددم تددددددددو   

الدعاية الالزمة 

وتددددددم ارسددددددال 

خطابدددددددددددددددددددات 

للشدددددددددددددددد  ات 

للتعاون ولم يتم 

 ال د ال د عليها

استشاااارات ااااي مجااااا  -

عماااااا  االاااااااال  ال ابتااااااة 

 .والمتحركة 

استشاااارات ااااي مجااااا  -
 .تصميم االثاث

  أنشطة إنتاجية 

ابتداء من اكتوبر الى  

 ديسمبر

 

منسق تخصصات شعب 

 :الكلية

 -التصميم الداخلي واالثاث)  

–التصوير  –االعالن 

 (المنتجات 

 

طالب وطلبات 

جميع المراح  

التعليمية على 

 مستوى الكلية 

 

 

مطبعة قسم 

االعالن ومعم  

 النمذجة

 

تاام انتاااج وتنفيااذ 

بعااااااااض ماااااااان 

مشااااااااااااروعات 

داخااااا  معمااااا  

النمذجااة واي ااا 

الميديا والورشه 

 اي ا

  

انتاج وتنفيذ ملصقات  -

 اعالنية 

انتاج وتنفيذ مشروعات  -

 .االثاث 

انتاااااااج وتنفيااااااذ ااااااااال   -

متحركة وصور ثابتاه ااي 

الفوتوغراايااااااا والسااااااينما 

 .والتلفيزيون

        أنشطة خدمية 

http://www.bu.edu.eg/env/Unit_bu_Int_actv_Cons.html
http://www.bu.edu.eg/env/Unit_bu_Int_actv_Cons.html
http://www.bu.edu.eg/env/Unit_bu_Int_actv_pro.html
http://www.bu.edu.eg/env/Unit_bu_Int_actv_serv.html
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تطوير الخدمات العامة  -
واالستخدام العام في 
الطرق والمؤسسات 

العامة واالماكن المتعلقة 
 .بالجماهير 

تقديم خدمات توعية في  -
مجال دور االيتام ودور 

 المسنين

 

 طواا الفترة الدراسية 

انتهاء السنة حتى 

 الدراسية

 

منسق تخصصات شعب 

 :الكلية

 -التصميم الداخلي واالثاث)  

–التصوير  –االعالن 

 (المنتجات 

الطــــالب 

والمجتمع 

الخارجي من 

خالا ارص 

المشاركة اي 

 االنشطة الخدمية 

 

احد المدارس 

واالدارات 

التعليمية لطرح 

بعض الخدمات 

 المتنوعة

تاام عماا  بعااض 

التوعية خدمات 

اااااااااااي احااااااااااد 

الماااادارس ودار 

االيتااااا  وهنااااا  

بعااض الشااواهد 

 على ذلك

 

 

 

 

 -

  أنشطة تدريبية

 

طواا اترة االجازة 

 الصيفية من ك  عا 

 

 

منسق تخصصات شعب 

 :الكلية

 -التصميم الداخلي واالثاث)  

–التصوير  –االعالن 

 (المنتجات 

 

الطالب 

والطالبات من 

جميع 

 التخصصات

وطالب ال انوية 

 ةالعام

 

 

اي بعض القاعات 

الدراسية الخاصة 

 بالكلية

العطاء هذه 

  الدورات

 

 

تم عم  دورات 

تدريبية لطالب 

واي ا 

امتحانات 

القدرات الفنية 

 بالكلية

  

دورات حاااااااااارة اااااااااااي  -

مجااااااااالت تخصصاااااااات 

 .الكلية 

تدريب وامتحانات  -

 القدرات 
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