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 مقدمة : 

الخطة   البيئة   إتهدف  وتنمية   المجتمع   خدمة  مجال  فى  المعهد  لدور  الترويج  تحفيز لى  خالل  من  وذلك 

المشاركة المجتمعية كما تسعى  عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلبة عأوتشجيع   لى ضمان مشاركة إلى 

)السلطات المدنى  األ  المجتمع  والجمعيات  واالفراد  المحلية ورجال  المختلفة  الحكومية  غير  والمنظمات  هلية 

صحاب الفكر ( بصورة فعالة مع المعهد لتحقيق نفس الهدف ، باإلضافة الى توعية المستفيدين من  أعمال واأل

جتمعية ذات  المطراف  التعاون مع األ  الخدمات التى يقدمها المعهد من خدمات وإبرام العديد من بوتوكوالت

المب وتعزيز  وتفعيل  بالعالقة  التوعية   برامج  وتنفيذ  منها  آلأرم  طبقا  المعهد  بالخطة نشطة  التنفيذ  ليات 

اإلستراتيجية ، مع الحرص على قياس رضا منظمات سوق العمل والمجتمع المدنى عن الخدمات المجتمعية  

 المقدمة من المعهد . 

 الهدف من خطة المشاركة المجتمعية :

التعليم العالي والبحث العلمي  تيجية وزارة  اواسترحد البنود الرئيسية لرسالة المعهد  أمن الخطة  ل الهدف  يمث

مكانيات المعهد فى خدمة المجتمع المحيط  إتخدام  ، وهو إس2030في ضوء خطة التنمية المستدامة في مصر  

عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعهد  أنشطة  االشروق ، وهذا يعكسه ما يقدم من  وخاصة مدينة  

تم صياغة هذا الدور سنويا طبقا  نتاج المختلفة فى مصر ، حيث يب والخريجين العاملين بقطاعات اإلوالطال

المجتمعية وبنا ء على ما هو منصوص  إل المشاركة  المجتمع فى خطة  عليه فى رسالة حتياجات ومتطلبات 

المعه فان  المجتمعية  الخدمة  ما يخص  فى  من إسيقدم    دالمعهد  المحيط  المجتمع  مشكالت  فى حل  ساهامات 

ضافة الى تنظيم  ت الفنية والبرامج التدريبية باإل بالمعهد وتقديم االستشارا المختلفة خالل المجاالت التخصصية 

البيئ وتنمية  المجتمع  لخدمة  متخصصة  وندوات  عمل  وحل ورش  المجتمع  تنمية  فى  طالبية  ومساهمات  ة 

 مشكالته . 

الدا المجتمع  إلتأهيل  مواطن  خلى  بالفكرة إكتشاف  وإيمانه  الداخلى  مجتمعه  كفاءة  على رفع  وقدراته  مكاناته 

 وتوارثها بشكل سلس ومتعارف عليه . 
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 ئة وخدمة المجتمع يخطة وحدة شئون الب

 مجموعة عمل اعداد الخطة 

 اوال : مجموعة ادارة الخطة :

 عميد المعهد   ا.د/ معتز محمود طلبة  

 وكيل المعهد ا.د/ حسام دسوقى  

 ئة وخدمة المجتمع يرئيس وحدة شئون الب توفيقا.د/ منال يحيى 

 وحدة ضمان الجودة  ل التنفيذي مديرال ا.م.د/ ألفت حمدى  

 

 ثانيا : مجموعة تنفيذ الخطة 

 وحدة شئون البيئة وخدمة المجتمع رئيس  نائب عمرو محمد السيد  د/ 1

 امين وحدة شئون البيئة وخدمة المجتمع   د/ فاطمة الفولى   2

 عضو وحدة شئون البيئة وخدمة المجتمع  د/ محمد عطية   3

 عضو وحدة شئون البيئة وخدمة المجتمع  د/ مها فوزى  4

 عضو وحدة شئون البيئة وخدمة المجتمع  د/ نبفين صالح  5

 عضو وحدة شئون البيئة وخدمة المجتمع  د/ مصطفى حنفى  6

 عضو وحدة شئون البيئة وخدمة المجتمع  م.م/ مايكل زكريا   7

 ع وحدة شئون البيئة وخدمة المجتمعضو  م.م/ احمد حمدى   8

 البيئة وخدمة المجتمع عضو وحدة شئون  م/ خالد عبد اللطيف 9
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  لخطة االطار الفكرى والمنهجى
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 وال نبذة عن المعهد :أ

 سم المعهد : المعهد العالى للهندسة  إ •

 نوع المؤسسة : خاصة   •

 الموقع الجغرافى : المحافظة : القاهرة   •

 ضاحية النخيل   –المدينة : الشروق  •

 1995تاريخ التأسيس :  •

 خمسة سنواتمدة الدراسة :  •

 اللغة االنجليزية واللغة العربية فى بعض المقررات  لغة الدراسة:  •

 المختلفة .الدرجة العلمية التى يمنحها المعهد : بكالريوس الهندسة فى التخصصات  •

 البيئة   وتنميةخدمة المجتمع فتراضات األساسية لخطة وحدة ثانيا : اإل

 تبنى خطة المعهد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة على مجموعة من االفتراضات  

 . للنهوض بمستوى أداء المعهد لسبأحد الإيمانا من إدارة المعهد بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ك -1

 كاديمية فى دعم تنفيذ برامج وأنشطة الخطة . المعهد واألتعاون كل إدارات  -2

 توافر موارد بشرية مدربة كافية لتنفيذ الخطة . -3

دارى فى تنفيذ اإلجهاز الهيئة التدريس ومعاونيهم و عضاءأيع العاملين بكافة المستويات من مشاركة جم -4

 ما جاء بالخطة . 

 اإللتزام بإتباع معايير واضحة فى تنفيذ الخطة .  -5

 اإلستعانة بالتقييم الدورى لمدة تنفيذ ما جاء بالخطة من خالل مراجعين خارجيين واستشاريين خارجيين . -6

 منهجية إعداد الخطة :

البيئة   وتنمية  المجتمع  بخدمة  المعهد  خطة  اإلست  –تقوم  الخطة  من  التحليل   –تيجية  راكجزء  منهجية  على 

الخارجية أوتكمن     Prospective Analysisالمستقبلى   البيئة  تحليل  على  قدرتها  فى  المنهجية  هذه  همية 

القوة و نقاط  لتحديد  الداخلية  البيئة  المحتملة وتحليل  الفرص والتهديدات  ، سعيا  نقاط  للمعهد بمعرفة  الضعف 

ل األنشطة  جميع  بين  التكامل  إحداث  وغايته نحو  المستقبلية  رؤيته  وتحقيق  المعهد  إستراتيجية  تنفيذ 

اإلستراتيجية، كما انها تمدنا بأساس سليم إلتخاذ القرارات اإلستراتيجية وفقا للمعايير المحددة وتعتبر مدخال 
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وحركة  المجتمعية  التنمية  وإحتياجات  العمل  بسوق  عالقاته  فى  للمعهد  اإلستراتيجى  للتخطيط  أساسيا 

 ات فى القطاع الهندسى على المستوى العالمى .المستجد

م هذا المنهج على  وعة للمستقبل وعلى منهج منظم ،ويقوتستند منهجية التحليل المستقبلى من حيث كونها مطال

 على دراسة منظومة البيئة الداخلية للمعهد وعالقاتها مع منظومة البيئة الخارجية . أسلوب تفكير منظم قادر 

 ات التى إتخذت عند إعداد الخطة :رابعا : اإلجراء

 بالمعهد العالى للهندسة بالشروق حسب اإلجراءات التالية :   وتنمية البيئة خدمة المجتمعوحدة تم اعداد خطة 

 المرحلة االولى : التأصيل المؤسسى والتوعية : 

حد مجموعات العمل  أك  خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهدوحدة  عداد خطة  إلتشكيل مجموعة عمل   -1

 لتخطيط االستراتيجى للمعهد .االتابعة لفريق 

بالمعهد   -2 والعاملين  ومعاونيهم  التدريس  هيئة  اعضاء  وبتوعية  وتنمية أمفاهيم  المجتمع  خدمة  نشطة 

   .عداد الخطة )من مراحل الخطة(إجيتها ودور كال من المشاركين فى البيئة ومنه

 : المرحلة الثانية : تحليل الوضع الراهن 

والوسائ  اآلليات  إتباع  اإلتم  وعمل  البيانات  لجمع  العلمية  للوصول  ل  وتحليلها  الوضع  إحصائيات  تحليل  لى 

ماكن والقدرات المتاحة واآلليات لتحقيق كاديمية ، واألن حيث التخصصات األقسام العلمية مالراهن لكل األ

لتحقيق رؤية المعهد وغايته وأهدافه    ةدد من التصورات والخيارات المرغوبة الممكنتوفير عالهدف بما يكفل  

وفق الداخلية  والبيئة  الخارجية  للبيئة  متكاملة  دراسة  إطار  فى  ذلك  تم  وقد   ، التحليل    ااإلستراتيجية  لمنهجية 

الرباعى   والتهديدا    (SWOT)البيئى  والفرص  والضعف  القوة  عناصر  تحديد  تم  لتصميم حيث  للمعهد  ت 

المناسب بالصيغة  للخروج  الراهن  للوضع  الرباعية  األالمصفوقة  وتحديد  المعهد  ورسالة  لرؤية  هداف  ة 

ستغالل  إذية الالزمة لتعزيز نقاط القوة وستراتيجيات المالية المتبعة والخطط التنفيستراتيجة والسياسات واإلاإل

صول الى المستوى المستهدف ألداء المعهد مما يضمن الفرص لتقوية  نقط الضعف وتفادى التهديدات والو

الهيئة من  والمعلنة  الموضوعية  للمعايير  طبقا  المستمرة  اإلعتمادات  على  جودة    الحصول  لضمان  القومية 

 عتماد . التعليم واإل

 هداف والسياسات ) سياسة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (تحديد الغايات واألالمرحلة الثالثة : 

 ية  :ل نشطة خدمة المجتمع من خالل السياسات التاأيسهم المعهد بدعم 
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 دعم انشطة المشاركة المجتمعية .  -1

 اإللتزام بالخطة السنوية لألنشطة المجتمعية والرجوع إليها عند تنفيذ كل نشاط .  -2

 توافر التمويل الكافى ألنشطة خدمة المجتمع المجانية المطابقة للخطة .  -3

 .اإليجابية ة دعم وتحفيز المشارك -4

 تدعيم اإلشتراك بشكل فعال فى المشروعات القومية لتنمية البيئة وتطوير المجتمع . -5

 التدعيم المستمر لآلليات التعليمية الهندسية المستمرة . -6

 صياغة خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة :: الرابعةالمرحلة 

واداوات التحقيق لكل نشاط بخطة خدمة المجتمع وتنمية نشطة ومؤشرات االداء ألاتم تحديد مسئولية متابعة 

 البيئة .

 صياغة الخطة التنفيذية  لخدمة المجتمع وتنمية البيئة :  :الخامسةالمرحلة 

هداف خطة  أتى يمكن من خاللها تحقيق غايات وتم وضع مجموعة من برامج العمل المختلفة  وال -1

 المجتمع و تنمية البيئة .

ى الزمنى لها وقد  األنشطة الالزمة لتحقيق كل هدف كما تم تحديد مسئولية التنفيذ والمدتم تحديد  -2

 ستفادة من عناصر القوة والفرص المتاحة . روعى فى ذلك اإل

 خامسا : تحليل الوضع الراهن :

 نتائج تحليل الوضع الراهن لوحدة شئون البيئة وخدمة المجتمع :

 -للمعهد :تحليل البيئة الداخلية  •

البأ التحليل  نتائج  نقاط  يوضحت  ان هناك مجموعة من  للمعهد  المجتمع   البيئة وخدمة  القوة ئى لوحدة شئون 

يمكن    والتى  داخليا  المعهد  بها  يتميز  وكذلك التى  المعهد  يحقق رسالة  الذى  النحو  على  وتفعيلها  إستثمارها 

،  على كافة وفاعلية المعهد فى تحقيق غايته ورسالتهأظهرت نتائج التحليل بعض نقاط الضعف التى قد تؤثر  

المجتمع   اطرف  كافة  راي  استطالع  خالل  من  اليها  التوصل  تم  التي  والضعف  القوة  نقاط  أهم  يلي  وفيما 

 -الداخلي للمعهد:

 



8 
 

 نقاط الضعف نقاط القوة

زيادة الوعي بين أعضاء هيئة التدريس   -1
ومعاونيهم والطالب بأهمية المشاركة في  

 ة خدمة المجتمع.  أنشط

الخدمات التي يقدمها المعهد للمجتمع   -1
 والصناعات غير كافيه 

التواصل مع الصناعة وقطاع االعمال غير   -2
 كافي

تزايد مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -2
 والطالب في أنشطة خدمة المجتمع. 

 ضعف المطبوعات للخدمات التي يستطيع    -3
 المعهد تقديمها  لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

ضعف التدريب المرتبط بمجال الدراسة وسوق   -4
 العمل تحت اشراف الجامعة. 

اهتمام المعهد بتنمية البيئة الداخلية وما حولها   -3
 من نظافة وصيانة وتنسيق. 

ضعف التواصل مع الخريجين وتقديم خدمات   -5
لهم بعد التخرج وضعف ومشاركتهم في  

 االعمال التدريبية المرتبطة بالعملية التعليمية  

ضعف الخدمات الثقافية والفنية التي يقدمها   -6
 المعهد لشباب المجتمع المدني المحيط  

 

  -تحليل البيئة الخارجية :

ان المعهد امامه العديد من الفرص المتاحة والتى يمكن إستفادته منها   البيئة الخارجية ،   تحليلأوضحت نتائج  

هدافه اإلستراتيجية وعلى الجانب األخر فإن هناك مجموعة من التهديدات  أفى تدعيم مركزه التنافسى وتحقيق  

، وفيما يلي أه فى سبيل تحقيقه لرسالته وغايته  المحتملة والتى يحتم على المعهد أن يحدد كيفية التعامل معها  

ت المجتمع  الفرص والتهديدات التي تواجه المعهد والتي تم التواصل اليها من خالل تحليل استطالع رأي جها 

 الخارجي: 

 التهديدات  الفرص 

يقدم المعهد خدمات للمجتمع من خالل تقديم   -1

 االستشارات الهندسية والفنية الجهزة الدولة المحلية
 

ضعف التكامل مع الشركات واقامة شراكات   -1
 مع المعهد بمعاونة الخريجين . 

يقدم المعهد خدمات اجتماعية وترفيهية للمجتمع  -2

 ط )المدارس ودور االيتام ( المدني المحي

 ضعف التواصل مع الخريجين.  -2
 

ضعف وعي الطالب للمحافظة علي البيئة وكل   -3
 ما يخص بالتنمية الببئية والحفاظ عليها. 

 
 

 سادسا : األطراف أصحاب المصلحة فى الخطة :

من العوامل الهامة بضمان فاعلية الخطة حيث     Stakeholdersيعتبر  تحديد األطراف أصحاب المصلحة  

ولى الضمانات التى توضح مدى واقعية الخطة المقترحة فى  أحتياجات وتوقعات تلك األطراف من  أن مقابلة إ
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يقد التى  المساهمات  ومدى  والبحثية   التعليمىة   الخدمة  وتمييز  الجودة  المجتمع    هامتوكيد  خدمة  فى  المعهد 

  .والبيئة

 األطراف أصحاب المصلحة : 

  .وزارة التعليم العالى والبحث العلمى -1

 .أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة  -2

  .الجهاز اإلدارى مديرى اإلدارات والعاملين -3

 الطالب  -4

 .أولياء األمور  -5

  .نقابة المهندسين -6

 اإلدارات الهندسية والهيئات . –وزارة اإلسكان والمرافق  -7

  .التضامن اإلجتماعىوزارة  -8

  .جهاز مدينة الشروق -9

  .جهاز مدينة القاهرة الجديدة -10

 .وزارة التربية والتعليم  -11

  .محافظة جنوب سيناء -12

  .المكاتب اإلستشارية -13

   .شركات المقاوالت -14

   .خريجى المعهد -15

 المجتمع بوجه عام )المتمثل فى أفراده(  -16

 أساليب التنفيذ والمتابعة : 

عضاء وحدة شئون البيئة وخدمة المجتمع )توعية بخطة الخدمة المجتمعية وما تم تنفيذه االسبوعى ألاإلجتماع 

 وما يقدمه المعهد من خدمات باإلضافة لعقد دورات توعية . 

 محاور الخطة :سابعا : 

 : محور اجتماعي  -١

 ت لهم. تنظيم احتفاالت ليوم اليتيم وتسيير قوافل إلى عدد من دور االيتام وتنظيم رحال •
 تنظيم حمالت التبرع بالدم.  •
 تنظيم معرض لألسر المنتجة.  •
 تنظيم يوم رياضي وترفيهي في الكلية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.  •
 تنظيم يوم رياضي وترفيهي لألطفال االيتام.  •
والثقافية   • واالجتماعية  واالقتصادية  البيئية  القضايا  تناقش  ومؤتمرات  ندوات  على  تنظيم  المطروحة 

 الساحة.
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عقد ملتقي لتوظيف خريجي الكلية بحضور أصحاب الشركات والمؤسسات ورجال االعمال في مجال   •
 التخصص.  

   :محور بيئي  -٢

عقد بروتوكوالت تعاون مع وزارة البيئة في مجال انتاج التكنولوجيا الصديقة للبيئة التي لها عائد بيئي   •
و االقتصادي  النمو  تحقيق  في  حماية  يساهم  مجال  في  المستدامة  للتنمية  المصرية  االستراتيجية  أهداف 

 البيئة. 
تصميم   • مجال  في  التلوث،  من  البيئة  حماية  جمعية  مع  هندسية  استشارات  بروتوكول  لعقد  السعي 

 المشروعات وتقنيات إعادة تدوير المخلفات. 
في   • ومعاونيهم  التدريس  هيئة  أعضاء  أبحاث  وتوجيه  أهداف  تمويل  تحقيق  إلي  تهدف  التي  المجاالت 

 التنمية المستدامة. 
 ويل أفكار الطالب المتميزة لمشروعات قابلة للتنفيذ من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها. حت •

 محور تدريبي:  -٣

تنظيم دورات تدريبية لتدريب المهندسين والموظفين والعاملين في المجتمع المدني المحيط على استخدام   •
 الحاسب اآللي لرفع كفاءتهم الوظيفية. برامج 

 تنظيم تدريب صيفي لطالب المدارس في المجاالت المختلفة مثل:  •
الرياح المياه  -توليد طاقة كهربائية من  التدوير   -ترشيد وتنقية  المنزلية   -إعادة  تدريب على    -الزراعات 

 تدريب علي الرسم األلوان.   -تدريب على برامج كومبيوتر -عمل روبوت 

 محور االستشارات الهندسية:  -٤

 تقديم االستشارات الهندسية والفنية ألجهزة المدن المحيطة والمحافظات اإلقليمية.  •
لتحديد  • الجغرافية  المعلومات  نظم  برامج  باستخدام  لها  عمراني  رفع  وعمل  القري  من  عدد  زيارة 

 مشكالت. مشكالتها وإيجاد الحلول لها ومخاطبة المسؤولين للتنسيق معهم لحل هذه ال
 

 ثامنا : اإلجراءات والخطوات المتبعة : 

  حيث االنشطة   أظهرت الخطة التنفيذية  والتقارير الخاصة بالوحدة إسهاما ملحوظا من فريق عمل الوحدة  

المقدمة للمجتمع المحيط او التوعية بأهمية خدمة المجتمع والخدمات اتثقيفية والحمالت الصحية وتفعيل دور  

الداخلى   يتم رصدها  المجتمع  نقاط ضعف  انه  ال زال هناك  اال  التقويم  وصياغتها  للمعهد وغيرها  بخطط 

 الخاصة بالمعيار والمعهد .  

 بناء على التالى :  2020/2025تم صياغة الخطة التنفيذية للعام 
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المعهد   باهداف  ومقارنتها  الماضية  سنوات  األربع  مدار  على  التقويم  خطط  بجميع  االستراتيجية اإلستعانة 

. وقد تم رصد األتى  2020/2025الخاصة بالمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة للخطة الخمسية الموضوعة  

 كمجاالت قوة اصبحت راسخة ضمن مفردات عمل فريق الوحدة . 

   .نشطة التعليمية والبحثية والتثقيفية الموجهة لتنمية البيئةتنوع األ -1

   .دارة المعهدإ طراف المجتمعية فى مجلستمثيل األ -2

نشطة المعهد مثل تدريب الطالب وإلقاء محاضرات وندوات  أطراف مجتمعية متعددة فى  أمشاركة   -3

 وتقييم برامج .

زدياد نسبة التحاق الطالب بالمعهد فى كل عام مما يترتب عليه وجود قاعدة كبيرة من المؤسسات إ -4

 المجتمعية ممثلة فى السادة اولياء أمور الطالب .

دكتوراه( من   -عضاء هيئة التدريس بالمعهد على شهادات علمية )ماجستيرأير من معاونى حصول كث -5

 تلفة .خخالل برنامج الدراسات العليا لإلشتراك مع الجامعات المصرية الم

ورات التكنولوجية  طت العالمية المعنية فى التعضاء هيئة التدريس فى نشر البحوث فى المجاالأإشتراك  -6

 الحديثة  . 

 اء المحاضرات وندوات لقالمعهد مثل تدريب الطالب وا نشطة أطراف مجتمعية متعددة فى أمشاركة  -7

   .ال زال محدودالكنه م تفعيل دور الخريجين فى خدمة  المجتمع بشكل ت -8

 إقامة ملتقيات التوظيف الخاصة بالخريجين . -9

المجتمع وتنمية البيئة  حيث  خدمة لعمل دراسة لإلمكانيات التى يقدمها المعهد العالى للهندسة بالشروق 

 شتملت الدراسة على :إ

 والوحدات التابعة لها . املستشارات المقدمة من خالل المعاإلالتحليل ووالقياسات  .1

 برامج التدريب التى للمعهد خبرة مسبقة فى القيام بها . .2

  .العمل والمحاضرات العامة  والندوات التى للمعهد خبرة مسبقة فى عقدهاورش  .3

 إستطالع رأى المجتمع وقياس إحتياجاته . .4

الخدمة   .5 تقديم  فى  الحاجة لإلستمرار  لقياس مدى  اليهم  يقدم  فيما  الخدمة  اشتمل إستطالع رأى ملتقى 

ور فى محاضرات وندوات  الحضعلى اصحاب القياسات والتحليل والمتدربين فى دورات وبرامج و

 .توعية

 ستطالع احتياج االقسام العلمية لخدمات يمكنها تفديمها من الطالب اثناء االسبوع الصيفى .إ .6
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 حتياجاتهم لبرامج احتياجات سوق العمل .إالمعهد وطالب السنة النهائية فى ستطالع رأى خريجى إ .7

  .ز مدينة الشروقالبدء فى عمل الرسومات التصميمة والتنفيذية لمشروعات جها .8

عمال تصالحات المبانى لمحافظة جنوب سيناء بتكليف من السيد  أعمال الهندسية الخاصة بمراجعة األ .9

  .المحافظ ونائبه  إلنتداب لجنة فحص من المعهد العالى للهندسة بالشروق

 تنظيم إحتفاالت يوم اليتيم . .10

 المختلفة .تنظيم ملتقى يوم الخريجين باالقسام العلمية  .11

 تنظيم اليوم العلمى لالقسام العلمية المختلفة .   .12

 تنظيم ملتقى التوظيف لالقسام العلمية المختلفة . .13

 تنظيم ندوات ودورات ومؤتمرات تناقش قضايا المجتمع والبيئة والتوعية والتعريف بدور الوحدة   .14

 نشر مطبوعات للتعريف بدور الوحدة . .15
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 الخطة التنفيذية الخمسية لوحدة  خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2020-   2025

 الغاية العظمى / زيادة فاعلية وقدرة المعهد فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة مجتمع مدينة الشروق والبيئة المحيطة بها : 

 الهدف  االنشطة آليات تنفيذ  مسئولية التنفيذ  التوقيت  مؤشرات األداء التكلفة 

االنتقاالت 

جتماعات واال

 والضيافة

بوتوكوالت سنويا   3

فى الفترة ما بين 

(2020-2025 

2020 -

2025 

مخاطبة االقسام  االقسام العلمية 

العلمية 

واالدارات 

المختلفة عن 

المؤسسات التى 

يمكن عقد  

بوتوكوالت بينها 

وبين المعهد  

 لخدمة المجتمع

عقد 

بوتوكوالت  

تعاون بين 

المعهد  

والمؤسسات  

الهندسية  

 والصناعية 

 

 

 

 

 

 

 

التواصل مع 

المؤسسات  

الهندسية  

ومنظمات  

المجتمع 

)إجراء 

الدراسات  

وتقديم  

االستشارات 

الفنية 

المطلوبة 

للجهات  

 المعنية ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغيرة طبقا 

الحتياجات 

الجهاز 

واحتياجات 

المشروعات 

التى سيتم 

االتفاق على 

 إتمامها .

 

عمل بريد إلكترونى  

بوحدة خدمة  خاص 

المجتمع وتنمية البيئة   

واالعالن عنه من  

خالل الوسائط 

 المختلفة

 

 

 

 

 

 

سيتم تقييم مؤشرات  

االداء طبقا لمراحل 

المشروع المتوقفة 

 على طبيعته 

 

2020-

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-

2025 

التعليم  

االلكترونى وحدة  

خدمة المجتمع  

وتنمية البيئة مع  

االطراف 

)األقسام الداخلية 

العلمية ، إدارات 

ورئيس مجلس 

اإلدارة ونائب 

رئيس مجلس 

االدارة وعميد 

المعهد ( المعنية  

بتقديم خدمات 

 مجتمعية

 االقسام العلمية 

تفعيل آلية 

للتواصل  

االلكترونى مع 

المؤسسات  

المعنية بقرارات 

 المعهد

 

 

 

 

 

 

االجتماع مع  

رئيس جهاز  

تنمية الشروق  

وعرض 

امكانيات المعهد  

المتاحة للمساهمة  

فى اتمام خطة 

 تطوير الجهاز 

وضع آليات  

إلشراك 

  المؤسسات

فى   واالفراد

 صنع القرار 

 

 

 

 

 

 

 

اختيار منطقة 

محددة ووضع  

خطة فنية 

لتطويرها 

بالتنسيق مع  

جهاز مدينة 

 الشروق
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متغيرة طبقا  

الحتياجات 

مجاالت العمل  

التى سيتم  

االتفاق على  

 إتمامها

سيتم تقسيم 

مؤشرات االداء  

طبقا لمراحل  

المشروع المتوقفة 

 على طبيعته 

االقسام   2020-2025

 العلمية

االجتماع مع 

رئيس جهاز تنمية  

الشروق او 

محليات اخرى او  

وزارة االسكان  

وغيرها من 

المؤسسات العامة  

التى تحتاج الى  

حلول لمشكالت 

العشوائيات 

المرصودة من 

 جانبها .

المشاركة فى  

مبادارات  

دولة لتطوير  ال

وتجميل 

 العشوائيات

 

ضيافة السادة  

 الحضور .

المطبوعات  

الالزمة 

 المناسبة 

التواصل مع 

االطراف  

الخارجية الممثلة  

للجهات المعنية 

واالفراد والممثلين  

للجهات  

التخصصية  

المعنية بالعملية  

التعليمية ضيافة   

وتقديم خدمات 

مجتمعية 

وخريجين مالئمين  

الحتياجات 

المجتمع الخارجى  

 ومتغيراته

2020-  

عقد   2025

 اجتماع سنوى 

وحدة خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة 

 ادارة المعهد

عقد اجتماع سنوى 

مع اطراف تلك  

 المؤسسات 

 

 مجالس االدارة  

ومجلس واحد على  

االقل لكل قسم 

خالل العام 

 االكاديمى الواحد 

 ادارة المعهد 2020-2025

ساء رؤ

 االقسام 

اف  مشاركة االطر

المتمعية فى  

 المجالس الحاكمة 

مشاركة االطراف  

المجتمعية فى  

وضع وصياغة 

 المقررات

  

  

حصر المقررات 

التى يمكن ان يتم  

وظيف ت

مشروعاتها لخدمة 

 المجتمع . 

 

2020-2021 

 

 

ساء ؤر

 االقسام . 

ضاء هيئة اع

التدريس من  

اساتذة 

 

وضع آلية لحصر  

المقررات التى  

يمكن ان يتم  

توظيف 

مشروعاتها لخدمة 

 

ايجاد حافز  

كافى لتشجيع 

االطراف  

الداخلية  

للمشاركة فى  

 

دعم ثقافة  

المشاركة 

المجتمعية 

 بالمعهد .

)توجيه 
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المجتمع  توفيرا   المقررات 

 للوقت والمجهود 

انشطة الخدمة 

 المجتمعية

مشروعات 

تخرج  

الطالب 

لخدمة 

المجتمع 

واعداد خطط  

تنمية 

 وتطوير (

 

)عمل 

مبادرات  

طالبية 

لتجميل  

شوارع 

وميادين 

مدينة 

 الشروق

دراسة المجلس   

االكاديمى ومجلس  

االدارة على  

 ترح المق

2020 -

2021 

مجلس االدارة  

. 

المجلس  

 االكاديمى . 

ؤساء  ور

 االقسام . 

وحدة المتابعة  

. 

مراعاة الجداول 

التدريسية لتوفير  

ت واالماكن  االوقا 

خاصة بالعمل على 

االنشطة المجتمعية 

العضاء هيئة 

التدريس  

 ومعاونيهم . 

 

مكافأت 

للعاملين على  

االنشطة 

 المجتمعية .

فى حالة الموافقة  

على المقترح توفر  

ساعتان اسبوعيتان  

للمتقدمين بتنظيم 

لخدمة ورش عمل 

المجتمع وتنمية 

.طبقا لخطة  البيئة

كل قسم لكل فصل  

 دراسى 

 

2020-2021 

 

- 

اعتماد الئحة مالية  

القامة انشطة 

المشاركة 

 المجتمعية

 عميد المعهد .  2020-2021

 االمين العام . 

 

االحتياحات توفير 

المادية إلتمام  

االنشطة التى تخدم  

 المجتمع .

توفير  

احتياجات 

الطالب 

سواء  ةخاصال

بإحتياجاتهم  

من معامل او  

ادارة النقل او 

 غيرهم

االجتماع مع 

ممثلى مجموعات 

الطالب وتحديد 

مجموعات لطالب 

وتحديد مجاالت  

التعاون المشتركة 

والمستفيدين سواء  

من المجتمع 

الداخلى او  

 الخارجى 

 
 

2020-2021 

 عميد المعهد

وحدة  رئيس 

خدمة المجتمع 

  وتنمية البيئة

رعاية  

 بالطال

ممثلى 

المجموعات  

 الطالبية 

عمل الية للتواصل  

مع مجموعات  

الطالب المعنية 

بخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة وتقديم 

الحافز لترغيب 

هؤالء الطالب  

القائمين على تلك  

االنشطة للتعاون  

 مع ادارة المعهد 

 

استطالع رأى  

مجموعات  ال

الطالب المعنيية  

بخدمة البيئة فى  

وضع الية تعاون 

وضع الية 

واضحة 

لالستفادة من 

انشطة 

مجموعات 

الطالب 

المعنية بخدمة 

المجتمع 

وتنمية البيئة  

الى الخطة  

ضمهم لقاعدة    العامة للمعهد

البيانات الخاصة 

بخدمة المجتمع 

وضمهم لقائمة 

 المراسالت

وحدة التطوير   

والتعليم  

 رونى االلكت

ادارة نظم  

وتكنولوجيا  

 المعلومات



16 
 

  

دمج بعض خطط 

هذه المجموعات 

ية بخطط  الطالب

المجتمعية   الخدمة

سنويا على ان يتم  

ضم خطة 

مجموعة واحدة 

على االقل سنويا  

بهدف ان يتم  

التنسيق مع جميع 

المجموعات  

الطالبية بنهاية 

2025 

 

2020-  

2025 

 

 عميد المعهد

وحدة  رئيس 

خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة  

رعاية  

 الطالب

ممثلى 

المجموعات  

 الطالبية 

رؤساء 

 االقسام 

 المتابعة ادارة 

ادارة  

 االنتقاالت

 االمين العام 

م وبين هما بين

فريق المشاركة 

 المجتمعية

 

قسام  مخاطبة اال

فى االعمال اتى  

يمكن االستفادة  

االعمال   ها في من

التطوعية الخاصة 

بتلك المجموعات 

 الطالبية 

 

م مجموعات دع

المعنية الطالب 

بخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة من 

 قبل المعهد

تشكيل لجنة   

برئاسة رئيس  

وحدة خدمة 

المجتمع وتنمية 

على ان  البيئة

تضم أعضاء من 

جميع االقسام 

واالدارات المعنية  

والمجموعات 

 الطالبية 

 

2020-2021 

رؤساء 

 االقسام 

بالتنسيق مع 

وحدة  رئيس 

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة 

طريق  يتم عن 

 مجالس االقسام 

وجود فريق 

خاص بكل  

قسم معنى 

بأعمال  

المشاركة 

 المجتمعية

 

اجتماعات   4عقد  

سنويا على االقل  

لمتابعة توثيق 

االنشطة  وخطط 

االقسام وتقويمها 

وتقديم مناقشة 

التقارير الربع 

سنوية واقتراح  

االجراءات 

 التصحيحية

 

2020-2025 
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تصميم الصفحة او  

الحساب الخاص  

كة التواصل  بشب

االجتماعى  

المختارة  

 Jopواستحداث 

Description  

وتكليف مسئول 

تقنى واخر  

اكاديمى مسئولين 

 عن ادارة الصغحة

 

تخصيص جزء 

من الموقع 

االلكترونى  

لالعالن عن  

االنشطة المختلفة 

 المقدمة

 

وضع اجراءات 

احترازية للتعامل  

مع محاوالت  

قرصنة او  

الخروج عن  

الداب العامة من ا

 المشاركين 

2020-2021  

 عميد المعهد

وحدة التطوير  

والتعليم  

 االلكترونى 

ادارة نظم  

وتكنولوجيا 

 المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خالل   االعالن

شبكات التواصل  

االجتماعى االكثر  

رواجا من خالل  

حسابات باسم  

المعهد والمتصلة 

مباشرة بالموقع 

االلكترونى  

 الخاص بالمعهد

 

وضع سياسة  

الدعاية 

واالعالم عن  

الخدمات التى  

يقدمها 

المركز  

مل  ا ومع

م  ا االقس

المختلفة 

بالمعهد 

لخدمة المدينة 

والمناطق  

 المحيطة 

 

االستفادة من  

امكانات 

الوحدات  

الخدمية  

 للمعهد

تطوير ادارة  

حة ودمج الصف 

المجموعات  

الطالبية فى ادارة  

الصفحة او 

الحساب  

 االلكترونى 

2020-2021 

استمرار اداء   

الصفحة او 

الحساب  

االكترونى المشار  

 له باالعلى 

2021 -

2025 
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مصروفات 

 الضيافة 

تنظيم حملة او 

طبية واحدة  قافلة 

 على االقل سنويا

2020-2025  

 

 

 االدارة الطبية 

تشكيل لجنة ثالثية   

وحدة  ساء ؤمن ر

خدمة المجتمع 

  وتنمية البيئة

 للثالثة معاهد

تحديد محاور  

التعاون وعمل  

 خطة خمسية

تفعيل التعاون مع   عميد المعهد 2020-2021

المعهد الدولى 

العالى لالعالم  

لالكاديمة لالعالن  

 المعهدعن خدمات 

  

تفعيل الخطة  

 الموضوعة

2020-  

2025 

عمل بريد   

الكترونى خاص  

بوحدة خدمة 

المجتمع وتنمية 

واالعالن   البيئة

عنه من خالل  

 الوسائط المختلفة 

ادارة التعليم   2020-2021

 االكترونى 

تفعيل استخدام  

كترونى  لالبريد اال

 للمعهد

 

تصميم النشرة  

االلكترونية  

format 

تكاليف طباعة  

الهدائها للسادة  

الضيوف فى  

المناسبات  

 المختلفة

عمل نشرة دورية 

من خالل قاعدة  

البيانات الخاصة  

لمجتمع الداخلى  ا ب

عن انجازات 

المعهد فى مجال  

خدمة المجتمع 

  وتنمية البيئة

وتوضيح مجاالت  

وسبل التعاون مع  

 المعهد

  عمل المخاطبات

ونية ما بين  الكتر

واالطراف   لوحدةا

الداخلية  

والخارجية فيما  

 يخص المعهد

تصميم  2025/ 2020

format  

النشرة  

 الدورية 

ضيافة السادة  

 الحضور 

محاضرات   10

وندوات سنوية  

رؤساء  2025/ 2020

 االقسام 

عمل محاضرات 

وندوات توعية  
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المطبوعات  

الالزمة 

 للمناسبة 

على ان ينظم كل  

قسم علمى ندوة 

 واحدة على االقل 

 لجنة المتابعة

مكتب رئيس 

مجلس االدارة  

 (5)د

للمجتمع الداخلى  

معنية برفع الوعى  

 البيئى 

نشر الوعى  

 البيئى 

 

المطبوعات  

الالزمة 

 للمناسبة 

مؤتمرات علمية  5

مؤتمر علمى  –

واحد لكل قسم 

 علمى 

 

2020 -

2025 

 رؤساء ااقسام 

 المتابعة ادارة 

مكتب رئيس 

مجلس االدارة  

 (5)د

زيادة عدد  

المؤتمرات العلمية  

 الخاصة باالقسام 

 

تنظيم ندوات 

لمناقشة 

قضايا البيئة  

ودور الهندسة  

رعاية   فى حلها

 الطالب

عمل الفتات  

ارشادية لرفع 

الوعى بأهمية 

خدمة المجتمع 

وزيادة الوعى 

 البيئى 

تصميم 

الالفتات 

 وطباعتها

تبنى موضوع عام  

سنويا يختص برفع 

الوعى البيئى وان  

يكون مصاحب له 

على تتواجد , 

الالفتات فى  

مناطق تجمع 

 الطالب

ضيافة السادة  

 الحضور 

المطبوعات  

الالزمة 

 للمناسبة 

 

عقد دورة واحدة 

 على االقل سنويا

 

 
2020 -

2025 

 عميد المعهد
رؤساء 
 االقسام 

العمل  اقامة ورش 
التى يعقدها المعهد 

للتدريب مع 
  تمؤسسات وهيئا 

 المجتمع الخارجى 

تنظيم دورات 
تدريبية فى 
مجال حماية 

 البيئة 

عقد دورة واحدة  

 على االقل 

2020 -

2025 

 عميد المعهد

رؤساء 

 االقسام 

تنظيم دورات 

تدريبية طبقا  

لالمكانات المعهد 

 واحتياجات الجهاز 

تنظيم دورات 

تدريبية لرفع 

كفاءة 

  ينمهندس

 جهاز االمدينة 
عمل 

اجتماعات  

وضيافة السادة  

 الحضور 

طبوعات  مال

الالزمة 

 للمناسبة 

 عميد المعهد  

رؤساء 

 االقسام 

دراسة اليات عمل  

بروتوكوالت مع  

 وزارة البيئة 

 

تفعيل مبادرة سيادة    

رئيس الجمهورية 

 اتحضر لالخضر 

-2020 عميد المعهد

2021 

عمل خطة تشجير  

وتحديد مواقع 

الزراعة واختبار 

 انواع االشجار 

شراء 

وزراعة  

 االشجار 
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2020 -

2025 

يتم زراعة شجرة  

لكل قسم سنويا 

بأيدى الطالب تحت 

اشراف متخصصين  

 فى تنسيق الموقع 

 

االشتراك بمسابقات  

علمية مختلفة معنية 

 بالقضايا البيئية 

- 2020 االقسامرؤساء 

2025 

االشتراك بمسابقتان  

 علميتان سنويا 

توفير  

االمكانيات  

الالزمة من 

معامل 

واجهزة  

ومطبوعات  

 وانتقاالت 

متابعة 

الخريجين  

وسبل 

 التواصل 

تطوير 

وحدة شئون  

 الخريجين 

انشاء قاعدة  

بيانات 

خاصة  

بالخريجين  

ونشرها 

على شبكة 

 االنترنت

تنظيم 

الدورات  

التدريبية 

لالرتقاء 

بمستوى  

 الخريجين 

وضع الية تواصل ما  

بين ادارة التعليم  

االلكترونى وادارة  

الخريجين لتسهيل  

 التواصل معهم

تطوير الصفحة  

الخاصة للخريجين  

التاحة اقامة منتدى 

 الكترونى 

انشاء قاعدة بيانات من 

خالل البدء بمراحل  

البكالوريوس ومن 

خالل ملتقيات 

عالن  الخريجين واال

عن طريق موقع 

االكاديمية والصفحات  

االلكتروني المقترحة  

 باالعلى 

 ادارة الخريجين 

وحدة التطوير  

والتعليم  

 االلكترونى 

ادارة نظم  

وتكنولوجيا 

 المعلومات

2020-

2021 

انشاء قاعدة بيانات 

شاملة للخريجين  

 2015منذ 

عمل منتدى 

الكترونى به امكانية 

انشاء مدونات  

 خاصة 

على   عمل اعالن

linked in 

تصميم استمارات  

الكترونية الستطالع  

رأى الخريجين  

بإحتياجاتهم  

 واستبيان 

عمل 

اجتماعات  

وضيافة  

السادة  

 الخريجين 

المطبوعات  

الالزمة 

 للمناسبة 

تنظيم ملتقى  

سنوى  

 للخريجين 

انشاء منتدى 

الكترونى  

لخريجى  

 المعهد

أستطالع رأى  

الخريجين بإحتياجاتهم 

واستبيان امكانات 

المعهد فى تلبية تلك  

 االحتياجات 

 2020-  

2025 

 

امكانات المعهد فى  

 تلبية تلك االحتياجات 

انشاء صفحة او  

حساب بأحد شبكات  

التواصل االجتماعى  

تكون ذات صله  

بالموقع الخاص  

 بالخريجين 

عمل اعالنات جاذبة  

لفرص التعاون ما  

بين المعهد وخريجيه  
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) مثل فرص تدريس  

رسات او خدمات  كو

ارشادية للدراسات  

 العليا....( 

    2020-

2021 

زيادة عدد الخريجين 

بقاعدة البيانات بعدد  

 1000ال يقل عن ال

 سنويا

تنظيم منتدى  

الكترونى سنوى ) مع  

رصد المشاركين 

لدعم البيانات الخاصة  

 بالخريجين( 

 

نظام   ارساء

عمل متوافق 

م ا مع النظ

والهيكل 

 االدارى 

انشاء قاعدة  

بيانات 

باألطراف  

التى يتم 

التعاون  

معها من  

خالل  

المجاالت 

المختلفة 

للمشاركة 

 المجتمعية

حصر القائمين على  

انشطة المشاركة 

المجتمعية من االقسام  

العلمية واالدارات  

 المختلفة

ضم بيانات االطراف  

المستفيدة الى  

المستندات المطلوب 

استيفئها فيما يخص  

 تمعية المشاركة المج 

وحدة خدمة  

المجتمع وتنمية  

البيئة  بالتعاون  

مع االطراف  

الداخلية )االقسام  

العلمية ،  

االدارات ورئيس 

مجلس االدارة  

ونائب رئيس  

مجلس االدارة  

وعميد المعهد (  

واالطراف  

المعنية بتقديم  

 خدمات مجتمعية

2020-

2021 

توثيق جميع 

البيانات المتاحة  

للجهات السابق  

لها  تقديم خدمات 

 والتعاون معها 

 

يتم تعديل متطلبات  

توثيق االنشطة 

المقدمة من 

االطراف الداخلية 

بإضافة بيانات  

 االطراف المستفيدة 

 

   2020 -

2025 

تفعيل واالستمرار فى 

جمع بيانات االطراف  

المستفيدة من الخدمة  

المجتمعية المقدمة من  

 المعهد 
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 2020/2021للعام الدراسى لوحدة شئون البيئة وخدمة المجتمع  المنفذة االنشطة

فى ضوء الخطة   2020/2021تم تنفيذ هذة االنشطة لوحدة شئون البيئة وخدمة المجتمع للعام الدراسى  

 .2020/2025الخمسية للوحدة 

 الهدف  االنشطة آليات تنفيذ  مسئولية التنفيذ  التوقيت  مالحظات

تصميم  تم االنتهاء من 

الحدود الخارجية 

للحى التجارى  

واالنتهاء من الرفع 

المساحى للحى  

وتصميم الواجهات 

وجارى اجراء 

التصميم االنشاءىللحى 

 .التجارى

تم بدء   -

العمل 

بالتصميم 

من  

ديسمبر  

2020 

قسم الهندسة  

المعمارية  وقسم  

 الهندسة المدنية

تصميم معمارى  

وانشائى لحى 

تجارى لجهاز  

 قمدينة الشرو

عقد 

بوتوكوالت  

تعاون بين 

المعهد  

والمؤسسات  

الهندسية  

 والصناعية 

 

 

 

 

 

 

 

التواصل مع 

المؤسسات  

الهندسية  

ومنظمات  

المجتمع 

)إجراء 

الدراسات  

وتقديم  

 االستشارات

الفنية 

المطلوبة 

للجهات  

 (المعنية

اعمال تم االنتهاء من 

مراجعة مخلفات 

وعمل تقرير البناء 

فنى مفصل لكل مبنى 

فحصه ومراجعته تم 

ومطابقته بالتقرير  

الفنى الذى تم اعداده 

من قبل اللجنة الفنية 

لمدن راس سدر وابو  

رديس وابو زنيمة  

  محافظة جنوب سيناءب

 

 

 

 

 

 

 

-نوفمبر

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم الهندسة  

 المدنية

 

مراجعة اعمال  

مخلفات البناء 

لمحافظة جنوب 

 سيناء

 

 

 

 

 

 

 

 

المشاركة فى  

مبادارات  

لرصد  الدولة 

 مخالفات البناء
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تم االنتهاء من  
عقد الملتقيات 
مع الخريجين  

فى جميع 
االقسام العلمية  

المختلفة 
لمعرفة اهم 
المتطلبات 

السوقية 
الواجب  

توافرها فى  
الخريج واخذ  

هذه التوصيات 
فى االعتبار  

واضافتها الى  
توصيف  
 .المقررات

 
 

التنسيق  جارى  
بين ادارة  
التدريب  
بالمعهد 

والخريجين  
وجهات 
التدريب  

لالعداد لتلك 
 الدورات 

 

 2021-فبراير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-أغسطس

2021 

 

 االقسام  

 العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقسام  

العلمية وادارة  

 التدريب 

 

تم التواصل مع 

الخريجين فى  

االقسام العلمية  

 online)المختلفة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم رصد احتياجات  

الخريجين من  

الدورات التدريبية  

من خالل ملتقى  

الخريجين ويتم 

التنسيق مع ادارة  

التدريب بالمعهد 

لتنسيق هذه 

   الدورات

 

ملتقى  

الخريجين  

(Online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دورات 

تدريبية  

للخريجين  

تخدم 

متطلبات  

 سوق العمل

 

دعم ثقافة  

المشاركة 

المجتمعية 

 بالمعهد .

)توجيه 

مشروعات 

تخرج  

الطالب 

لخدمة 

المجتمع 

واعداد خطط  

تنمية 

 وتطوير

والتواصل  

المستمر مع  

 ( الخريجين

 

 

جارى االعداد  

والتواصل مع 

الخريجين  

والشركات 

للبدء فى عقد  

 الملتقى  

 2021- ابريل

 
 

 االقسام  
العلمية 
وادارة  

 الخريجين 
 
 
 
 
 
 
 
 

عقد ملتقى  

التوظيف  

((online  

والتواصل مع 

كبرى الشركات  

لمعرفة مواصفات 

الخريج وتوفير  

فرص عمل  

 مناسبة للخريجين 

ملتقى  

التوظيف  

لالقسام  

العلمية 

 المختلفة

 

متابعة 

الخريجين  

وسبل 

 التواصل 

 

 


