إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

خطة الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة
2019/10/1 - 2018/9/1
الهدف
-1

دعم

مشاركة

المخرج

آلية التنفيذ

الطالب طالب قادرون علي عقد اللقاء التعريفي بالكلية

بأنشطة خدمة المجتمع و تنمية خدمة المجتمع

الفترة الزمنية

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات النجاح

األسبوع

--

 −عميد الكلية
 −وكيلللللل الكليلللللة
لشللل ون التعللللليم
والطالب
وكيل الكلية لش ون

 −اشتراك عدد كبير من

األول في

بالطالب الجدد.

العام الجامعي

البيئة و التعاون بين الكلية
والطالب والمجتمع الخارجي

الطالب

خدمة المجتمع
وتنمية البي ة
اسبوع

قبل بداية

االشتراك

في

تجميل ونظافة الكلية

الدراسة

للعام

باسبوع

استعدادا
الدراسي الجديد

5000

 −كلية نظيفة

 −عميد الكلية
 −وكيلللللل الكليلللللة
 −اللوحات الفنية و
لشللل ون التعللللليم
مظاهر التجميل
والطالب
وكيل الكلية لش ون −شهادات لطلبة الفريق
خدمة المجتمع
المشترك في النشاط
وتنمية البي ة
-مدير عام الكلية
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خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

المخرج

الفترة الزمنية

آلية التنفيذ

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات النجاح

مدير رعاية الشبابطلبة الكلية االشتراك في مهرجان -11-1 −2018
البي ة السادس عشر
2019-4-30
2019-2018

1000
جنيه

 تنظيم الطالب لعدد -11-1 − 22018
حمالت للتبرع بالدم
2019-4-30
مع
بالتعاون

1000
جنيه

وكيل الكلية لش ون

 −تقارير القوافل الطبية

خدمة المجتمع و

وتحديد عدد المشاركين

تنمية البي ة-الهي ة

والمستفيدين منها

المعاونة  -الطالب

مستشفيات

وكيل الكلية لش ون
خدمة المجتمع و
تنمية البي ة -

جامعة

بالدم

وتحديد

عدد

المشاركين

الطالب  -إدارة

الزقازيق

 −تقارير حمالت للتبرع

والمستفيدين منها

المستشفيات
بالجامعة

تنظيم لقاءات تبادلية بين -2018 −2019
طلبة المدارس و
الكلية للتعريف بالكلية
2

1000

وكيل الكلية لش ون
خدمة المجتمع و

 −تقارير

و

الزيارات

تنمية البي ة –اعضاء
خطة 2019-2018

صور

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

المخرج

آلية التنفيذ
و

توعية

الفترة الزمنية

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

الطالب

مؤشرات النجاح

هي ة التدريس
ومعاونيهم الطالب

ببعض الموضوعات
الطبية مثل التغذية
السليمة و االستعمال
االمثل

للدواء

و

االعشاب الطبية
 −المشلللاركة فلللي اليلللوم  −ايللللللللللللام
الصللللللحة
العالمي للصحة
العالميللللللة
 −المشلللاركة فلللي اليلللوم
للسللللرطان
العالمي للسرطان
و مكافحلللة
اليوم العالمي لمكافحة
التدخين
التدخين
 حمالت توعية طالبيةعن مختلف األمراض

−
−

20182019

 −تنظلليم اسللابيع تدريبيللة  −تحللللللللللدد
3

1000

−

500
−
--

وكيلللللل الكليلللللة  −إيجابية التغذية الراجعة
لشلللل ون خدمللللة
زيادة الوعي الصحي
المجتمللع وتنميللة
البي ة
اللجنة العلمية
نسبة نشر الوعي(عن
طريق االستبيانات)
لجنة ش ون خدمة
المجتمللع وتنميللة
البي ة
الطالب

 −الجامعة

 −تقرير وبرنامج الزيارة
خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

المخرج

آلية التنفيذ
للطلبة الغير مصلريين
فلللللي اطلللللار تبلللللادل
الزيللللللللارات بللللللللين
الجامعلات المصلرية و
الجامعلللللللات غيلللللللر
المصرية بالتعاون ملع
الجامعة

 −حفل خريجي الكلية.

الفترة الزمنية

الميزانية

الجامعللللللة
التواريخ

-9-29 −
2018

10000

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات النجاح

 −صلللور علللن انشلللطة
 −عميد الكلية
الزيارة
 −وكيلللللل الكليلللللة
لشللل ون التعللللليم
والطالب
 −وكيلللللل الكليلللللة
لشلللل ون خدمللللة
المجتمللع وتنميللة
البي ة
−
 −اشتراك عدد كبيلر ملن
 −عميد الكلية
الخريجين
 −وكيلللللل الكليلللللة
لشللل ون التعللللليم  −شهادات ودروع تكريم
والطالب
للمتفوقين و الخريجين
 −وكيلللللل الكليلللللة
لشلللل ون خدمللللة  −تكريم الحاصلين علي
المجتمللع وتنميللة
الماجستير و الدكتوراة
البي ة
2018-2017
 −مديرادارة رعايلة
الشباب
الطالب
 −تكريم
المشاركين في اسبوع

4

خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

آلية التنفيذ

الفترة الزمنية

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

المخرج

 -اقامة عدة اسواق خيرية

2013/11

1000
جنيه

وكيل الكلية لش ون

االحتفال بعيد العمال مع 2018/5 −

3000

مؤشرات النجاح
تجميل الكلية

بالكلية

2014/4

خدمة المجتمع و

 −اقامة السوق وتقرير
التنفيذ

تنمية البي ة -
الطالب
المؤتمر اإلداري.
-2دعم التواصل مع خريجي االرتقاء
بمستوي -عقد حفل للخريجين من
برنامج الصيدلة
الطالب ليصبح مؤهل
الكلية و األطراف المجتمعية
2018-9-29
االكلينيكية و البرنامج
لسوق العمل
العادي
 عقد الملتقي السنوي2018-8-

للتوظيف
-

تنظيم

لقاءات

مختلف

مع

االطراف

2019-3

15000
جنيه

 −منسللللق معيللللار  −تكريم العاملين بالكلية
الجهاز االداري
 −لوحة الشرف
 −مدير عام الكلية
ادارة الكلية
 −سجالت الحضور -
وكيل الكلية لش ون
خدمة المجتمع و

شهادات

التكريم

تقرير التنفيذ

تنمية البي ة
5000

رعاية الشباب
جمعية خريجي كلية
الصيدلة

المجتمعية
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خطة 2019-2018

-

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

المخرج

الفترة الزمنية

آلية التنفيذ

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات النجاح

والمستفيدين و تلقي
مقترحات و مجاالت
التعاون المشتركة
 -2عقللد دورات تدريبيللة

-2018

للخللللللللللللللللللريجين

2019

2000
جنيه

جمعية خريجي كلية  −سجالت الحضور
الصيدلة

 −نسبة رضا المستفدين

بالمستشفيات
 استبيان لقياس رضاالمستفدين عن الدورات
التدريبية
بعض

-2018

-3مشاركة

االطراف المجتمعية في

2019

تشكيل

مجلس

----

عميد الكلية

 −تشكيل
اللجنة

المجلس
و

و

سجالت

الحضور

الكلية

ولجنة البرامج

 -4تنظيم حفل افطار 2018-6-13
6

5000

ادارة الكلية

 −اتمام النشاط واعداد
خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

المخرج

آلية التنفيذ

الفترة الزمنية

رمضاني

مؤشرات النجاح

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

جنيه

وكيل الكلية لش ون

تقرير وصور من

البي ة

النشاط

نقابة الصيادلة
-مشاركة اولياء االمور

--

----

 −تقرير وصور من

ادارة الكلية

النشاط

في لقاءات الزيارات التي
تخص الجودة
تجديد موقع الكلية

2018

----

2018/7/1

----

وكيل الكلية لش ون

تحديث الموقع

البي ة
برامج

اعداد خريجوووووووووووووون ذوي  -تدريب جميع طالب

الخريجين لسوق العمل

مهوووووارات مرتبطوووووة الفرقة الثالثة والرابعة

-3

رعاية

بسوق العمل

2018/9

وكيل الكلية لش ون

 −عمل بروتوكول تعاون

خدمة المجتمع و

مع كلية الطب واعداد

خالل االجازة الصيفية

تنمية البي ة

بالمستشفيات  /الصيدليات

وكيل الكلية لش ون

البرنامج التدريبي

الطالب

 −استمارات التدريب في

 /شركات االدوية

تقرير بعد اتمام

الصيدليات
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خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

آلية التنفيذ

المخرج

الصيفي

-2التدريب

لطالب المستوي الرابع
في

برنامج

االكلينيكية

الفترة الزمنية

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات النجاح

2018/7/1

--

وكيل الكلية لش ون

 −عمل بروتوكول تعاون

خدمة المجتمع و

مع كلية الطب واعداد

2018/9

تنمية البي ة

الصيدلة
في

المستشفيات

تقرير بعد اتمام

وكيل الكلية لش ون

البرنامج التدريبي

الطالب

 −استمارات التدريب في
الصيدليات

-3حضور الطالب برامج
تدريبية

في

شركات

2018/7/1
2018/9

--

وكيل الكلية لش ون
التعليم والطالب

 −اعالنات الشركات
تحت اشراف الكلية

االدوية بناء علي طلب

 −سجالت اسماء الطالب

الشركة و رغبة الطالب

 −حفل ختام التدريب في
الشركات بحضور
وكيل الكلية لش ون

االدارة

خدمة المجتمع و
تنمية البي ة
8

خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

آلية التنفيذ

المخرج

الفترة الزمنية

 −إقامللة رحللالت علميللة  −مصللللللللنع
لشركات األدوية.
فايزر
شركة إبيكو

1000

وكيل الكلية لش ون

 −إقامللة مسللابقات علميللة -2018 −
للطالب والمشاركة في
2019
المسلللللابقات العلميلللللة
السللنوية بنللادي العلللوم
والتكنولوجيا.
-2018
-6عقد دورات و برامج

1000

مؤشرات النجاح

 −تقرير الرحلة

خدمة المجتمع و
تنمية البي ة
لجنة العلوم
والتكنولوجيا

تدريبية

للخريجين

لجنة العلوم
والتكنولوجيا

---

جمعية الخريجين و  −سجالت الحضور
النقابة

2019

الكلية
 -4دعم اعمال صيانة البنية -1
9

تحسن

 −شهادات
 −اعداد تقرير بعد اتمام

باالشتراك بين النقابة و

البنية -1استكمال الدور الرابع

 −نتيجة المسابقات

النشاط
-2018

1410000

ادارة الكلية

 −زيلللادة علللدد القاعلللات
خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

المخرج

األساسية و نظافة و تجميل االساسية

آلية التنفيذ
بالمبني األداري

الفترة الزمنية

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

2019

جنية

ادارة الش ون

الكلية

الدراسلللللية و القلللللدرة

الهندسية بالجامعة
 -2استكمال تنفيذ تركيب

-2018

مصعد كهربا ي بمبني

2019

االستعابية للكلية
 −نسبة رضا الطلالب و

قسم الصيانة
170000
جنيه

مؤشرات النجاح

المستفدين

ادارة الكلية
ادارة الش ون
الهندسية بالجامعة

المعامل

قسم الصيانة
 -2أمن و سالمة  -1تحديث الخطة السنوية
المؤسسة

لمواجهة

2018/10

-----

لجنة

االمن

السالمة

الكوارث

و  −خطة معتمدة للكلوارث
و االزمات

واالخطار مع مراعاة
شروط االمن والسالمة
لذوي

االحتياجات

الخاصة
 -2ندوات توعية للطالب

2018/9

و

2014/3

باجراءات
10

االمن

-

لجنة

االمن

و  −سجالت الحضور

السالمة
خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

المخرج

الفترة الزمنية

آلية التنفيذ

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات النجاح

السالمة داخل المؤسسة
-3تدريب
العاملين

عدد
علي

من

2018/11

الدفاع

2000
جنيه

وكيل الكلية لش ون
خدمة المجتمع و

وشلللللللهادات اتملللللللام

تنمية البي ة

المدني ومكافحة الحريق

 −االنتهللاء مللن التللدريب
التدريب

لجنة االمن و
السالمة
 -4تدريب اعضاء لجنة

2018/12

االمن والسالمة بمركز

2000
جنيه

وكيل الكلية لش ون
خدمة المجتمع و

وشلللللللهادات اتملللللللام

تنمية البي ة

الصحة المهنية ومواجهة
لجنة

الكوارث بكلية الطب

االمن

 −االنتهللاء مللن التللدريب
التدريب

و

السالمة
-5

عمل

ملصقات

ونشرات للتوعية داخل

2018/11

2000
جنية

الطالب

 −االنتهللللاء مللللن عمللللل
الملصقات

الكلية بأجراءات االمن و
السالمة
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خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

آلية التنفيذ

الفترة الزمنية

الميزانية

المخرج

 -6التخلص من المخلفات

-2018

------------

الخشبية والنفايات داخل

2019

مؤشرات النجاح

المسئول عن التنفيذ

 −نسبة الرضلا علن بي لة

الش ون العامة

المؤسسة

المعامل
التخلص

من

النفايات

البيولوجية

-2018

---

تم االتفاق مع كلية −
الطب البشري علي

2019

استخدام

المفرمة

الخاصة بهم
-7

التوعية

واعالن

2018/10

-----------

بأسماء و طرق االتصال
األمن

بأفراد

لجنة االمن و  −ملصقات
السالمة

داخل

المؤسسة
-8

الكشف

الدوري

لطفايات الحريق وتدريب
العاملين

علي

2018/10

-------------

لجنة االمن و  −تقارير الفحص
السالمة

طرق

استخدامها
12

خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

المخرج
-3خطة

الفترة الزمنية

آلية التنفيذ
معتمدة -1اعداد و اعتماد خطة

لصيانة المؤسسة

2018/10

الميزانية
--------------

المسئول عن التنفيذ
وكيل الكلية لش ون

مؤشرات النجاح
 −خطة معتمدة للصانة

خدمة المجتمع و

الصيانة

تنمية البي ة
مدير عام الكلية
قسم الصيانة
-2تنظيم و متابعة الفحص

-2018

قسم الصيانة

 −تقلللللارير الفحلللللص و

الدوري العمال الصيانة

2019

لجنة االمن و

االجراءات التصحيحية

السالمة

من سباكة و كهرباء
ونجارة ووصالت الغاز
داخل المعامل و دورات
المياه
-3تنظيم
الصوتيات

و

فحص

-2018

أجهزة

2019

قسم الصيانة

 −تقلللللارير الفحلللللص و
االجراءات التصحيحية

الكمبيوتر داخل قاعات
المحاضرات
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خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

آلية التنفيذ

المخرج

-4نظافة و تجميل 1-متابعة
المؤسسة

النظافة

الفترة الزمنية

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات النجاح

2018/9

----

وكيل الكلية لش ون

 −التعاقلللد ملللع علللدد 10

خدمة المجتمع و

بالمؤسسة
 -2زيادة عدد العاملين

2018/9

-----

 -5تجميل مداخل المباني

2018/9

2000

والمشاركة في اسبوع
تجميل

الكليات

جنية

علي

مستوي الجامعة
 -6تنظيف اسطح لمباني

تنمية البي ة

عمال نظافة جدد
 −نسبة رضا المسلتفيدين

مدير عام الكلية

عللن نظافللة و تجميللل

الش ون العامة

المؤسسة

مس ول الحدا ق

 −انشللطة الطللالب خللالل
اسبوع التجميل

2018/9

الكلية وازالة المخلفات

1000
جنية

 -7توعية للطالب بعدم

2018/9

1000

وضع ملصقات خارج

2018/4

جنية

االماكن المخصصة أو
القاء مخلفات و حث
الطالب علي المحافظة
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إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

المخرج

الفترة الزمنية

آلية التنفيذ

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات النجاح

علي نظافة المؤسسة
-5

تنمية

الموارد

الذاتية زيادة معدل الموارد  -1استكمال اجراءات و

-2018

وكيل الكلية لش ون

تراخيص وحدة االتاحة

2019

خدمة المجتمع و

الذاتية السنوية

للمؤسسة

الحيوية

لبدء

تنمية البي ة

تفعيل

ادارة الكلية

ممارسة انشطتها
 -1دورات

استخراج الترخيص

تدريبية

للعاملين بالمعامل
البحثية

للعمل

بكفاءة

علي

أجهزة

المعامل

2018/9

20000

سجالت الحضور

مجلس ادارة
المعامل البحثية

خطة التطوير ومتابعتها

ولطالب
الدراسات العليا و
الباحثين
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 -2خطة

تطوير

معمل

القياسات
خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

المخرج

الهدف

آلية التنفيذ
الدقيقة

الفترة الزمنية

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات النجاح

ومعمل

البيولوجيا
الحيوية ودالالت
االمراض
 -6تفعيل بروتوكوالت التعاون دور
مع

المجتمع

المحيط

بروتوكول

-2018

وكيل الكلية لش ون

فاعل

للكلية -1

و وتعاون ايجابي مع التعاون بين الكلية و

2019

خدمة المجتمع و

تنفيذ

المساهمة في حل مشكالت المجتمع المحيط

نقابتي الصيادلة بالشرقية

تنمية البي ة

المجتمع االقليمي

و القليوبية

وكيل الكلية

-2

تنفيذ

بروتوكول

التعاون مع كليتي التربية
الرياضية بنات و بنين
-3

تسويق

وثا ق تفعيل بروتوكوالت
التعاون

للدراسات العليا
أعضاء هي ة
التدريس

االبحاث

العلمية و دعوة الشركات
المتخصصة

لحضور

المؤتمر العلمي بالكلية
16
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إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

آلية التنفيذ

المخرج

 -7تنظيم والمشاركة في عقد مؤتمرات علمية و -1تنظيم فعاليات المؤتمر
بحثية و طالبية

المؤتمرات

الفترة الزمنية

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

2018/4

7000

وكيل الكلية لش ون

جنية

خدمة المجتمع و

شهادات

تنمية البي ة

التكريم

5000

وكيل الكلية

كتيب المؤتمر

جنية

للدراسات العليا

العلمي البحثي الخاص
بالكلية
 -2عقد المؤتمر الطالبي

2018/4

بمشاركة واعداد الطالب

أعضاء

مؤشرات النجاح
سجالت الحضور
الحضور

و

هي ة

التدريس
عقد المؤتمر العام للكلية

2018/4

---

2019-3

500

وكيل الكلية لش ون سجالت الحضور
خدمة المجتمع و
تنمية البي ة

-8تنظيم دور الكلية في تلبية

االحتفالية

احتياجات مجتمع الكلية

األم(.مسابقة الختيار االم

شهادات

مستوي

التكريم

المثالية

علي

عميد الكلية

اعضاء هي ة التدريس

وكيل الكلية لش ون

الجهاز

خدمة المجتمع و

وعضوات
17

بعيد

سجالت الحضور
الحضور

خطة 2019-2018

و

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

المخرج

آلية التنفيذ

الفترة الزمنية

الميزانية

تنمية البي ة

االداري)
رفع كفاءة الوحدات ذات الطابع
الخاص بالكلية وتنمية الموارد
الذاتية
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▪ تفعيل وحدة التدريب
وتفعيللل بروتوكللول
ملللع نقابلللة صللليادلة
القليوبيلللة والشلللرقية
من أجل التعاون بين
الوحدة والنقابلة علن
التدريب.
▪ حمللللة دعايلللة علللن
الوحلللللللللللدات ذات
الطلللللابع الخلللللاص
بالكلية وعمل مواقلع
لهللا عللل صللفحات
التواصل االجتماعي
(الفيسلللبوك)وعللللي
موقللللللع الكليللللللة و
الجامعة
▪ السلعي لجعلل الكليلة
محكم للكورسات في
المراكز العلمية
▪
▪ عمللللللللللللل دورات

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات النجاح

---

 −لجنة ش ون خدمة
المجتمللع وتنميللة
البي ة
وكيل الكلية لش ون
خدمة

المجتمع

وتنمية البي ة

خطة 2019-2018

إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف

المخرج

آلية التنفيذ

الفترة الزمنية

الميزانية

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات النجاح

مسللللتمرة للطللللالب
بنللللادي تكنولوجيللللا
المعلومات
▪ تفعيل وحلدة اإلتاحلة
والسلللللعي إلنهلللللاء
تراخيص الوحدة.
▪ نشللللر مطبوعللللات
وملصلللقات لوحلللدة
اإلتاحللللة – معمللللل
القياسللللات الدقيقللللة
ومعملللل البيولوجيلللا
الجزي ية.
عقد دورات تدريبية
للخريجين بإشراف وحدة

ذ
ا
ت

ب
ا
ل
ك
ل
ي
ة

و
ت
ن
م
ي
ة

ب
ا
ل
ك
ل
ي
ة

الخريجين.
و
ت
ن
م
ي
ة

ا
ل
ط
ا
ب
ع
19

ا
ل
خ
ا
ص

التدريب

وجمعية

خطة 2019-2018

