
تنمية البيئة و  خدمة المجتمع شئون إدارة  

9201-8201خطة تقرير عن ماتم انجازه من      1 

 

 
 البيئة  وتنمية المجتمع خدمة مجال في الكلية خطةماتم انجازه من 

1-9-2018 --------1-10-2019 
 

 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 الطالب  مشاركة  دعم   -1

 تنمية  و  المجتمع  خدمة  بأنشطة

 الكلية  بين  التعاون  و  البيئة

 الخارجي  والمجتمع  البوالط

 علي  قادرون  طالب 

 المجتمع  خدمة

  بالكلية   التعريفي  اللقاء  عقد 

 . الجدد  بالطالب 

 األول األسبوع

 الجامعي العام في

 الكلية عميد  − --
 الكليلللللة وكيلللللل −

 التعللللليم لشلللل ون
 والطالب 

  لش ون الكلية وكيل

 المجتمع خدمة

 البي ة  وتنمية

تعريفي   − لقاء  عمل  تم 

و  الكلية  ادارة    بين 

في  الجدد  الطالب 

حضور بعض أعضاء  

يوم   التدريس  هي ة 

22-9-2018 

تعريفي   − لقاء  عمل  تم 

يوم   2018-9-24آخر 

الكلية   إدارة  بحضور 

الجامعة   ور يس 

الجامعة   ر يس  ونواب 

و   التعليم  لش ون 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

الدراسات   و  الطالب 

وش ون   العلياوالبحوث 

خدمة المجتمع و تنمية  

وحضور   البي ة 

 أعضاء هي ة التدريس 

  اسبوع   في  االشتراك

 الكلية  ونظافة  تجميل

  للعام   استعدادا

 الجديد الدراسي

  الدراسة بداية قبل

 باسبوع 

 الكلية عميد  − 5000
 الكليلللللة وكيلللللل −

 التعللللليم لشلللل ون
 والطالب 

 لش ون الكلية وكيل-

 المجتمع خدمة

 البي ة  وتنمية

 الكلية  عام مدير-

 الشباب  رعاية مدير-

   الكلية طلبة-

جميل  تم عمل أسبوع لت −

-9-16الكلية بدءا من  

فيه  2018 وشارك 

من   متميزة  مجموعة 

 الطالب 

فنية   − لوحات  رسم  تم 

جدران   علي  متميزة 

 الكلية

شهادات   − توزيع  تم 

من   العمل  لفريق 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

حفل   خالل  الطالب 

-9-29يوم    الخريجين

بحضور    2018

الشرقيةو   محافظ 

الجامعة ونواب    ر يس 

ونخبة   الجامعة  ر يس 

في   الدواء  صناع  من 

   مصر

 

 مهرجان  في  االشتراك  -

 عشر  السادس  البي ة

2018-2019 

− 1-11-2018 
30-4-2019 

1000 
 جنيه 

  لش ون الكلية وكيل

 و المجتمع خدمة

  الهي ة-البي ة تنمية

 الطالب  - المعاونة

في   االشتراك  تم 

 القوافل الطبية : 

-3قافلة كوم حلين يوم   −

7-2018 

العالقمة   − -11قافلة 

11-2018 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

م − العاشر  ن  قافلة 

-11-28رمضان  

2018 

الشاويش   − كفر  قافلة 

21-12-2018 

 قافلة حاليب و شالتين   −

27-12-2018 

الحجر  - صان  قافلة 

-3-13البحرية  

2019 

عن  - تقارير  يوجد 

 القوافل

مشاركة الكلية الفعالة في  

–تطوير قرية تل روزن 

شرقية باعطاء  -بلبيس

-يونيو

2019سبتمبر/   

وكيل الكلية لشئون   جنيها200

خدمة المجتمع و  

تنمية البيئة  

صور وكشوف غياب و  

وشهادات   استبيانات 

 تكريم 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

ندوات توعوية اسبوعية  

لمدة ثالثة اشهر حتي  

15-9-9201  

التهاب الكبد   ندوة عن *

القاء م.م/نور   الوبا ي

الكاشف يوم  

18/6/2019  

  مرض السكر ندوة عن *

 القاءد/اسالم العزيزي يوم 

 25/6/2019  

  التغذية  ندوة عن *

 القاءد/محمود زاهر يوم 

 2/7/2019  

استخدام   ندوة عن *

االعشاب الطبية  

 القاءد/رشا عادل يوم 

واعضاء هيئة  

 التدريس ومعاونيهم  



تنمية البيئة و  خدمة المجتمع شئون إدارة  

9201-8201خطة تقرير عن ماتم انجازه من      6 

 

 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 9/7/2019  

  ندوة عن مخاطر  *

خدام االدوية بدون  است

القاء م  وصفات  طبية 

 م/محمد صالح يوم 

 16/7/2019  

ندوة عن استخدام  *

القاء م م/ياسر  المسكنات 

 العزازى يوم 

 30/7/2019  

ندوة عن الغذاء و  *

القاء  الوقاية من السرطان 

 ص/احمد الشحات يوم 

 6/8/2019  

ندوة عن مخاطر  *

استخدام مواد حفظ  
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9201-8201خطة تقرير عن ماتم انجازه من      7 

 

 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

القاء ا.د/حواء  االدوية 

حمد خليل يوم م  

 20/8/2019  

ندوة عن التغذية  *

المناسبة لمرضي  

القاء االمراض المزمنة   

م م/ محمد محمود يوم    

 27/8/2019  

ندوة عن تنقية المياه و  *

المحافظة علي نظافة مياه  

القاء ص/ اسماء  الشرب 

 طه يوم 

 3/9/2019  

ندوة عن االسهال عند  *

القاء ص/  االطفال 



تنمية البيئة و  خدمة المجتمع شئون إدارة  

9201-8201خطة تقرير عن ماتم انجازه من      8 

 

 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 محمود عماد يوم 

 10/9/0192  

 

تم تنظيم حملة للتبرع  

 بالدم 

− 25-11-

2018  

تجهيز   − وتم 

أخري   حملة 

25-3-2019 

 

رعاية الشباب و   500

 اتحاد الطالب

 ور اليوم ص −

تم تنظيم لقاء تعريفي  

لطلبة المدرسة االنجليزية  

 للغات 

− 7-3-2019 

 

ادارة الكلية و   جنيها  100

رؤساء االقسام  

 العلمية

الطالب   − لجولة  صور 

   باقسام الكلية المختلفة

زيارة طالب الدبلومة  

وحدة  بكلية علوم ل

 القياسات الدقيقة 

 لقاءصور ال مدير الوحدة  جنيها  100 8/4/2019 −



تنمية البيئة و  خدمة المجتمع شئون إدارة  

9201-8201خطة تقرير عن ماتم انجازه من      9 

 

 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

زيارة الطالب لمستشفي  

57357 

 صور اللقاء رعاية الشباب  200 19/4/2019 −

شارك طالب الكلية في  

افتتاح حملة ميت مليون  

 صحة في محافظة 

 الشرقية

1-3-2019 رعاية الشباب و    

 اتحاد الطالب 

-   

 صور اللقاء

تم عمل ندوة توعوية  -

باالشتراك مع وزارة  

 الصحة  

ور  بعنوان )نشر الد 

التوعوي و التثقيفي  

للوقاية من االمراض  

المعدية و الحد من انتشار  

 الفيروسات الكبدية( 

 

3-2019 وكيل الكلية لش ون   500 

التعليم و الطالب  

 ووزارة الصحة 

 صور اللقاء

التوعية بمرض السكر  - تقرير انشطة رعاية  برعاية رعاية    21-11-2018 



تنمية البيئة و  خدمة المجتمع شئون إدارة  
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 

 

الشباب تحت   

اشراف وكيل الكلية  

لش ون التعليم و  

بحضور   الب الط

 عدد من الطالب 

 الشباب 

عقد ندوات لتهي ة  

الطالب للتدريب  

بمشاركة رجال صناعة  

الدواء و ممثل عن هي ة  

 الرقابة الدوا ية 

4-5-2019 ادارة الكلية ومدير   100 

 وحدة الجودة

 صور اللقاء

 لطالب  الصيفي التدريب 

 في الرابع المستوي

 الصيدلة برنامج

 في كلينيكيةاال

 المستشفيات 

 

 

15-8-2018 

21-8-2019  

وكيل الكلية لش ون   100

التعليم و الطالب  

ومنسق برنامج  

الصيدلة االكلينيكية  

ومدير مستشفيات  

 الجامعة

حضور حفل توزيع  

 الشهادات

 كتيب التدريب 

 



تنمية البيئة و  خدمة المجتمع شئون إدارة  

9201-8201خطة تقرير عن ماتم انجازه من      11 

 

 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 برامج الطالب  حضور

 شركات  في تدريبية

 طلب  علي بناء االدوية

   ب الطال رغبة و الشركة

وكيل الكلية لش ون   6 30-8-2018

 التعليم و الطالب 

حضور حفل توزيع  

 الشهادات

تم عمل برنامج تدريبي  

لطالب أردني بالتنسيق  

 مع الجامعة 

− 1-31-7-
2018 

 

وكيل الكلية لش ون   100

خدمة المجتمع و  

تنمية البي ة و  

الفريق المنظم من  

اعضاء هي ة  

 التدريس و معاونيهم  

 صور اللقاء

تللللم عمللللل برنللللامج  −
تدريبي لطالب يمنيلين 
 بالتنسيق مع الجامعة 

التبادل الطالبلي في اطار  
مع الجامعات العربية وقد 
تم ترتيب برنامج تلدريبي 
لهم باالضافة اللي زيلارة 
شلللللللللركة ايبيكلللللللللو و 

 مستشفيات الجامعة

1-31-7-2019 وكيل الكلية لش ون   100 

خدمة المجتمع و  

تنمية البي ة و  

منظم من  الفريق ال

اعضاء هي ة  

 التدريس و معاونيهم 

 صور اللقاء
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9201-8201خطة تقرير عن ماتم انجازه من      12 

 

 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 

  خريجي   مع  التواصل  دعم-2

 المجتمعية  األطراف و الكلية

  بمستوي   االرتقاء

  مؤهل   ليصبح   الطالب 

 العمل لسوق

برنامج تدريبي بعنوان  

Markting public 

speaking 

برعاية رعاية   500 7/4/2019

الشباب تحت  

اشراف وكيل الكلية  

عليم و  لش ون الت

 الطالب 

 تقرير رعاية الشباب  −

دورة للطالب بعنوان  

Drug management 

برعاية وحدة   50 29/8/2018

 التدريب بالكلية 

 القاء د جيهان بالطة 

 صور الدورة 

دورة للطالب عن كتابة  

 السيرة الذاتية 

30 /10/2018 برعاية وحدة   50 

 التدريب بالكلية 

 القاء د سمر رزق 

 صور الدورة  −

وتم  ال − التوظيفي  ملتقي 

محي   الدكتور  لقاء  فيه 

حافظ مع الطالب وهو  

وكيل الكلية لش ون   8000   28-11-2018

خدمة المجتمع و  

  ة تنمية البي 

 الصور و الملصقات  
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

أحد كبار صناع الدواء  

 في مصر 

وكذلك ممثلين عن معمل  

الترا و شركة ايبيكو و  

سيديكو و اعطاء نبذة عن  

التعامل مع سوق العمل و  

 نقل خبراتهم للطالب 

يوم التهي ة للتدريب  

والقاء ندوات من خالل  

بعض رموز المهنة و  

د  -الصناعة)د/عصام جبر

د حسام   -أحمد الخولي

عبد الحي من الرقابة  

 الدوا ية( 

4-5-2019  صور اللقاء − ادارة الكلية 200 

علي   تدريبية  دورات 

HPLC 

&spectrophoto

14-21-27-

/2/2019 

وحدة التدريب ذات   300

 الطابع الخاص 

صور   و  شهادات 

 وكشوف الحضور 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

metry 

 

17-7-2019 

الميدانية   الزيارات 

االنتاج   لوزارة 

)قطاع   الحربي 

 التدريب(

 

26-2-

2018 

10-2-2019  

وكيل الكلية لش ون   300

خدمة المجتمع و  

تنمية البي ة و رعاية  

 الشباب  

 صور الزيارات  −

يتم تنظيم رحالت   −

لشركة   بصفة دورية

 ايبيكو 

 

(3-2019) وكية الكلية لش ون   300 

التعليم و الطالب و  

 رعاية الشباب 

 صور  −

حفل الخريجين السنوي  

بحضور لفيف من رجال  

الصيادلة سواء شركات  

   29-9-2018 وكيل الكلية لش ون   8000 

خدمة المجتمع و  

تنمية البي ة و رعاية  

و   − وشهادات  صور 

 دروع الحفل
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

االدوية او النقابة او  

 االكاديميين 

 الشباب 

تم تنظيم حفل خريجي  

برنامج الصيدلة  

 االكلينيكية 

2018-8-9يوم  وكيل الكلية لش ون   7000 

خدمة المجتمع و  

تنمية البي ة و رعاية  

 الشباب 

و   − وشهادات  صور 

 دروع الحفل

مع   − لقاءات  تنظيم  يتم 

االطراف   مختلف 

المجتمعية في كثير من  

 المناسبات  

الدك − محي  لقاء  تور 

في   الطالب  مع  حافظ 

وهو   التوظيفي  الملتقي 

أحد كبار صناع الدواء  

 في مصر  

وسيم   − الدكتور  لقاء 

 صور اللقاءات  − ادارة الكلية -- علي مدار العام 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

حضور   مع  السيسي 

للكلية   العلمي  المؤتمر 

15-4-2018 

للنقابة   − الدا م  التمثيل 

احتفاالت   معظم  في 

 الكلية مثل : 

االسبوع    − افتتاح 

للطالب   -12التدريبي 

4-2018 

 مؤتمر الكلية العلمي  −

العام  −   المؤتمر 

3/2019 

للكلية   − السنوى  االفطار 

الطالب )   6-2019

الوافدين   و  المصريين 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

هي ة   أعضاء  و 

 التدريس( 

دفعة  -   1992إحتفال 

 باليوبيل الفضي 

أعضاء    3يشارك عدد   −

االطراف   من 

تشكيل   في  المجتمعية 

الدورة   الكلية  مجلس 

 شمل : الحالية ت

الفتوح   − أبو  عصام  د 

 نقيب صيادلة الشرقية 

د محي حافظ احد كبار   −

 صناع الدواء 

 د دعاء عبد الحي   −

كذلك تشكيل لجنة برنامج  

 سجالت   − -- -- طوال العام 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

  الصيدلة االكلينيكية

يشارك فيه ر يس مجلس  

إدارة المستشفيات  

 الجامعية 

  افطار   حفل  تنظيم  -4

   رمضاني

13-6-2018 5000 
 جنيه 

 الكلية  ادارة

  لش ون الكلية وكيل

 البي ة 

 الصيادلة  نقابة

تم تنظيم حفل افطار   −

بمشاركة أعضاء هي ة  

التدريس و بعض  

االطراف المجتمعية و  

الطالب المصريين و  

  الوافدين

  االمور   اولياء  مشاركة-  

 التي  الزيارات   لقاءات   في

 الجودة تخص 

تم مشاركة أولياء   − الكلية  ادارة ---- --

ر في زيارة  االمو

أعضاء وحدة إدارة  

المشروعات لبرنامج  

الصيدلة االكلينيكية  
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 2018-11-24يوم 

  اعداد   برامج  رعاية  -3

 العمل لسوق الخريجين

 ذوي خريجوووووووووووووون

 مرتبطوووووة مهوووووارات

 العمل بسوق

  طالب  جميع  تدريب   -

  والرابعة   الثالثة  الفرقة

  الصيفية   االجازة  خالل

 الصيدليات /    بالمستشفيات 

 دوية اال شركات  / 

1 /7 /2018   

9/2018 

  لش ون الكلية وكيل ----

 و المجتمع خدمة

 البي ة  تنمية

  لش ون الكلية وكيل

 الطالب 

تم تدريب طالب   −

الصيدلة االكلينيكية  

بالتنسيق مع كلية  

الطب وتم توزيع  

شهادات التدريب يوم  

15-8-2018 

− 21-8-2019 

توجد استمارات   −

 في للتدريب 

 الصيدليات 

ع  تم حضور حفل توزي −

الشهادات للطلبة  

المتدربين في شركة  

 2018-8-30ايبيكو 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

في الملتقي التوظيفي   −

السنوي فاز عدد من  

الطالب بفرصة  

تدريب في معامل الترا  

 فرع منيا القمح 

  برامج   الطالب   حضور-3

 شركات   في  تدريبية

 طلب   علي  بناء  االدوية

 الطالب  رغبة و الشركة

1 /7 /2018   

9/2018 

   ونلش الكلية وكيل --

 والطالب  التعليم

 

 

 

  لش ون الكلية وكيل

 و المجتمع خدمة

 البي ة  تنمية

 

  اعالنات يوجد   −

  اشراف تحت  الشركات 

 الكلية

 ختام حفلتم حضور  −

شركة  في التدريب 

 2018-8-30ايبيكو 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 علميللة رحللالت  إقامللة −
 . األدوية لشركات 

 

 فايزر مصنع −
 إبيكو  شركة

  لش ون الكلية وكيل 1000

 و المجتمع خدمة

 البي ة  تنمية

  العلوم لجنة

 والتكنولوجيا 

يتم تنظيم رحالت   −

بصفة دورية لشركة  

 (2019-3ايبيكو )

تم تنظيم رحلة للطالب   −

لشركة هوليوبلوس  

للكيماويات تبع مصانع  

-20االنتاج الحربي 

12-2018 

دورة عللن االسللعافات  −
 االولية

  لش ون الكلية وكيل 200 18/9/2019 −

 و المجتمع خدمة

و اتحاد   بي ة ال تنمية

 الطالب 

 صور  −

 علميللة مسللابقات  إقامللة −
 في  والمشاركة  للطالب 

 العلميلللللة المسلللللابقات 
 العلللوم بنللادي السللنوية

  العلوم لجنة 1000 2018-2019 −

 والتكنولوجيا 

حازت الكلية علي   −

المراكز االتية علي  

 مستوي الجامعة : 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 المركز االول للشعر   − . والتكنولوجيا

المركز الثاني   −

 للشطرنج 

المركز االول   −

 معلومات ثقافية 

المركز الثالث دوري   −

 معلومات 

فازت طالبة بزيارة   −

االردن لتقديم بحث  

 متميز لها  

حققت الكلية مراكز   −

متقدمة في االنشطة  

 الرياضية 

يتم عقد مسابقات في   −

الكليةباستمرار  
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 وانشطة 

 البنية  صيانة  اعمال  دعم  -4

  تجميل   و  نظافة  و  األساسية

 الكلية

 لبنيةا  تحسن  -1

 االساسية 

 الرابع  الدور  استكمال-1

   األداري بالمبني

2018-2019 1410000  
 جنية 

 الكلية  ادارة

 الش ون ادارة

 بالجامعة  الهندسية

 الصيانة  قسم

تللم االنتهللاء مللن بنللاء  −

الللدور الرابللع بللالمبني 

االداري و بللله ثلللالث 

قاعات دراسية و ثالث 

معاملللللللل طالبيلللللللة 

ومعملين بحثيلين ويلتم 

للتصلميم   تجهيز معمل

الللدوا ي كللذلك يوجللد 

مصلللللي للطالبللللات و 

 مقر لجمعية الخريجين

وقلللد افتتحلللله وزيللللر  −

ور ليس   التعليم العلالي

الجامعلللللللللة يلللللللللوم 

  تركيب   تنفيذ   استكمال  -2

  بمبني   كهربا ي  مصعد 

 المعامل

2018-2019 170000 
 جنيه 

 الكلية  ادارة

 الش ون ادارة

 بالجامعة  الهندسية

 الصيانة  قسم
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

15/7/2019 

يتم استكمال اجلراءات  −

تركيلللب مصلللعد فلللي 

مبنللي المعامللل حيللث 

تملللت الموافقلللة عللللي 

االرتبللللللاط بللللللالمبل  

المطلوب وتمت زيارة 

مللللللن قبللللللل االدارة 

 الهندسية

 

 سالمة  و  أمن  -2

 المؤسسة 

  السنوية   الخطة  تحديث   -1

 الكوارث   لمواجهة

 مراعاة  مع  واالخطار

  والسالمة   االمن  شروط

  االحتياجات   لذوي

 و   االمن  لجنة ----- 10/2018

 السالمة

 يوجلللد خطلللة معتملللدة  −

 االزمات  و للكوارث 

يوجلللد دليلللل معتملللد  −

 لالمن و السالمة

توجللد تنبيهللات معلنللة  −
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 لدخول المعامل الخاصة 

ارقام هواتف الطوارئ  −

 معلنة

−  

 و   االمن  لجنة  25/3/2019 تجربة لخطة االخالء -2

مسؤولي    السالمة و 

و   بالكلية  االمن 

 اتحاد الطالب 

 ير و صورتقر −

 للطالب   توعية  ندوات   -3

  و   االمن  باجراءات 

 المؤسسة داخل السالمة

9/2018 

3/2014 

 و   االمن  لجنة -

 السالمة

يللتم فلللي بدايلللة العلللام  −

توعيللة الطللالب علللي 

اجللراءات االمللن فللي 

المعامل قبل بدايلة اول 

 حصة عملية

توجللللللد ارشللللللادات  −

للتوعيلللة فلللي نهايلللة 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

بعض كتلب الحصلص 

 العملية

ات معلقلة توجد ارشلاد  −

 علي باب كل معمل

 

 من  عدد   تدريب -3

 الدفاع  علي  العاملين

 الحريق  ومكافحة المدني

11/2018 2000 
 جنيه 

  لش ون الكلية وكيل

 و المجتمع خدمة

 البي ة  تنمية

 و  االمن لجنة

 السالمة

تللم عمللل دورة لعمللال  −

الكليللة عللن اسللتعمال 

-14طفايللات الحريللق 

8-2018 

 لجنة  اعضاء  تدريب   -4

  بمركز   والسالمة  مناال

  ومواجهة   المهنية  الصحة

 الطب  بكلية الكوارث 

12/2018 2000 
 جنيه 

  لش ون الكلية وكيل

 و المجتمع خدمة

 البي ة  تنمية

 و   االمن  لجنة

 السالمة

جلللللللاري االعلللللللداد  −

 لحضور الدورات 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 ملصقات   عمل  -5

 داخل  للتوعية  ونشرات 

  و   االمن  بأجراءات   الكلية

 السالمة

11/2018 2000 

 ية جن

 يوجد لوح وملصقات  − الطالب 

عن قواعد    تنظيم دورات -

السالمة   و  االمن 

العمال   و  لالداريين 

 بالكلية  

وكيل الكلية لش ون   50 26/3/2020

خدمة المجتمع و  

تنمية البي ة و  

لجنةاالمن و  

 السالمة بالكلية 

 صور −

  المخلفات  من  التخلص   -

  داخل   والنفايات   الخشبية

  المعامل

 يتم تكهين التالف  − العامة الش ون ------------ 2018-2019

يوجد الية للتخلص من  −

 النفايات 

 

  النفايات   من  التخلص 

 البيولوجية 

 كلية   مع  االتفاق  تم --- 2018-2019

  علي  البشري  الطب 

 كليللة مللع االتفللاق تللم −

 علللي البشللري الطللب 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 المفرمة   استخدام

 بهم  الخاصة

 المفرملللللة اسلللللتخدام

 بهم الخاصة

  واعالن   يةالتوع   -7

  االتصال   طرق  و  بأسماء

  داخل   األمن  بأفراد 

 المؤسسة 

 و  االمن لجنة ----------- 10/2018

 السالمة

 ملصقات يوجد  −

 الدوري  الكشف  -8

  وتدريب   الحريق  لطفايات 

  طرق   علي  العاملين

 استخدامها

 و  االمن لجنة ------------- 10/2018

 السالمة

يتم الفحص و التدريب  −

 باستمرار

  معتمدة   ةخط-3

 المؤسسة  لصيانة

 خطة  اعتماد   و  اعداد -1

 الصيانة 

10/2018 -------------

- 

  لش ون الكلية وكيل

 و المجتمع خدمة

 البي ة  تنمية

 الكلية  عام مدير

 الصيانة  قسم

 معتملللدة خطلللةيوجلللد  −

 للصانة
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 الفحص   متابعة  و  تنظيم-2

  الصيانة   العمال  الدوري

  كهرباء   و  سباكة  من

 ازالغ  ووصالت   ونجارة

  دورات  و  المعامل   داخل

 المياه 

 الصيانة  قسم  2018-2019

 و  االمن لجنة

 السالمة

تلللتم متابعلللة اعملللال  −

 الصيانة باستمرار 

  فحص   تنظيم-3

 أجهزة  و  الصوتيات 

 قاعات   داخل  الكمبيوتر

 المحاضرات 

 الصيانة  قسم  10-9-2018

 

 و الفحلللللص  تقلللللارير −

 التصحيحية  االجراءات 

تكييفات    6تركيب -42 

 مدرج ج  في 

تركيب شاشة  -4

بوصة(في  60كبيرة)

 مكتب االمن 

وكيل الكلية لش ون    2018-2019

خدمة المجتمع  

 وتنمية البي ة  

 مدير عام الكلية  

 الصيانة  قسم

−  
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

صيانة الكهرباء بقسم  -5

 الكيمياء الحيوي 

تكييف   2تركيب عدد -6

 في بيت الحيوان 

توصيل الغاز لمعامل  -7

 الدور الرابع 

االنتهاء من صيانة  -11

معامل الكيمياء العضوية  

 ودورات المياه 

عمل سور حديدي  -12

علي سطح المبنى  

 االدارى

تركيب ستائر لغرف  -13

 للكنترول 

تركيب جهاز البصمة  -14

 للعاملين 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 

 

 

  تجميل   و  نظافة-4

 المؤسسة 

  النظافة   متابعة1-

 بالمؤسسة 

9/2018   لش ون الكلية وكيل ---- 

 و المجتمع خدمة

 البي ة  تنمية

 الكلية  عام مدير

 العامة الش ون

 الحدا ق  مس ول

 10 علللدد  ملللع التعاقلللد  −

بنظام   جدد   نظافة  عمال

 اليومية

توجللد اسللتبيانات فللي  −

 وحدة الجودة

 تجميلل اسبوعتم عمل  −

الكلية قبل بداية  

 العام الدراسي 

يتم حث الطالب  -

 علي النظافة  

9/2018 العاملين عدد  زيادة -2  ----- 

   المباني لمداخ تجميل -5

  اسبوع   في  والمشاركة

  علي   الكليات   تجميل

 الجامعة  مستوي

9/2018  2000 

 جنية 

  لمباني   اسطح  تنظيف  -6

 المخلفات  وازالة الكلية

9/2018  1000 

 جنية 

  بعدم   للطالب   توعية  -7

  خارج   ملصقات   وضع

9/2018 

4/2018 

1000 

 جنية 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

  أو   المخصصة  االماكن

  حث   و  مخلفات   القاء

 المحافظة  علي  الطالب 

 مؤسسة ال نظافة علي

  الذاتية   الموارد  تنمية  -5

 للمؤسسة 

  الموارد   معدل  زيادة

 السنوية  الذاتية

  و   اجراءات   استكمال  -1

  االتاحة   وحدة  تراخيص 

 تفعيل  لبدء  الحيوية

 انشطتها  ممارسة

  لش ون الكلية وكيل  2018-2019

 و المجتمع خدمة

 البي ة  تنمية

 الكلية  ادارة

ال- صيدلة  برنامج 

 االكلينيكية 

الدراسات  - في  الدبلومة 

 العليا

الطابع  - ذات  الوحدات 

 الخاص  المفعلة  

اجراءات  - اتخاذ  جاري 

 تفعيل باقي الوحدات 

 تدريبية  دورات  -1

 بالمعامل  للعاملين

  للعمل   البحثية

9/2018   ادارة مجلس 20000 

 البحثية  المعامل

 تم وضع خطة للتطوير -

 من قبل كل معمل  

تم عمل دورات لل  -
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

 علي  بكفاءة

  المعامل   أجهزة

 ولطالب 

  و   العليا  الدراسات 

 الباحثين 

 تطوير  خطة -2

 القياسات   معمل

 ومعمل  دقيقةال

 البيولوجيا

 ودالالت   الحيوية

  االمراض 

HPLC  للطلبة وطلبة

-15الدراسات العليا يوم 

 و يوم 2-2019

7-7-2019 

 التعاون  بروتوكوالت  تفعيل  -6

 و  المحيط   المجتمع  مع

 مشكالت  حل  في  همةالمسا

 االقليمي  المجتمع

 للكلية  فاعل  دور

 مع  ايجابي  وتعاون

 المحيط  المجتمع

  بروتوكول   تنفيذ   -1

  و   الكلية  بين  التعاون

  بالشرقية   الصيادلة  نقابتي

   القليوبية و

  لش ون الكلية وكيل  2018-2019

 و المجتمع خدمة

 البي ة  تنمية

  الكلية وكيل

  بروتوكوالت   تفعيل  وثا ق

 التعاون 

الشركات  - دعوة  يتم 

العلمي   المؤتمر  لحضور 
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 النجاح  مؤشرات التنفيذ  عن المسئول الميزانية  الزمنية  الفترة التنفيذ  آلية المخرج  الهدف

  بروتوكول   تنفيذ   -2

  التربية   كليتي  مع  التعاون

   الرياضية

 العليا للدراسات 

  هي ة أعضاء

 لتدريسا

 و الملتقي التوظيفي  

  االبحاث   تسويق  -3

 الشركات   دعوة  و  العلمية

  لحضور   المتخصصة

  بالكلية   العلمي  المؤتمر

شر مع  تعاون  كة  واتفاق 

 ايبيكو 

كلية     مع  تعاون  اتفاقية 

الستخدام   البشري  الطب 

من   للتخلص  المفرمة 

 المخلفات البيولوجية 

    

 عقد  في  والمشاركة  تنظيم  -7

 المؤتمرات 

  و   علمية  مؤتمرات

 طالبية  و بحثية

  المؤتمر   فعاليات   تنظيم-1

  الخاص   البحثي  العلمي

4/2018 7000 

 جنية 

  نلش و الكلية وكيل

 و المجتمع خدمة

يوم  - الطالبي  المؤتمر 

10-4-2018 
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 البي ة  تنمية بالكلية  

  الكلية وكيل

 العليا للدراسات 

 هي ة   أعضاء

 التدريس

للمؤتمر   االعداد  وجاري 

 2019-3-27الجديد 

العلمي  - -4-15المؤتمر 

2018 

للمؤتمر   االعداد  وجاري 

 2019-4-17الجديد 

االول  - الملتقي  تنظيم  تم 

-19  لكليات العلوم الطبية

4-2018 

لتكريم  - التميز  يوم  تنظيم 

 4-29المتميزين يوم 

-2018 

الفرق  - اوا ل  تكريم  حفل 

 2018-9-5الدراسية 

  الطالبي   المؤتمر  عقد   -2

 الطالب واعداد  بمشاركة

4/2018 5000 

 جنية 
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 للكلية  العام المؤتمر عقد   

 

 لش ون   الكلية  وكيل --- 4/2018

 و   المجتمع  خدمة

 البي ة  تنمية

العام  ت المؤتمر  تنظيم   م 

 2019-3-19للكلية 

  تلبية   في  الكلية  دور  تنظيم-8

 الكلية  مجتمع احتياجات

 بعيد   االحتفالية 

  االم   الختيار  مسابقة.) األم 

  مستوي   علي  المثالية

  التدريس   هي ة  اعضاء

 الجهاز  وعضوات 

 ( االداري

 الكلية  عميد  500 3-2019

 لش ون   الكلية  وكيل

 و   المجتمع  خدمة

 البي ة  تنمية

المثالية  - االم  اختيار  تم 

 لالداريين 

اسماء  - ثالثة  ترشيح  تم 

مثاليات   كامهات  للتكريم 

 في احتفالية النقابة 

تكريم االداريين و العمال   

الذين بلغوا السن القانونية  

 للتقاعد   
 

 الكلية  عميد  500 25-12-2018

 لش ون   الكلية  وكيل

 و   المجتمع  خدمة

 البي ة  تنمية

 ال صور االحتف
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 األنشطة التى لم تنفذ

 أسباب عدم التنفيذ  اسم النشاط

 لم يتوفر الوقت  بالكلية  خيرية أسواق عدة إقامة

 بمبني كهربا ي مصعد  تركيب  تنفيذ  استكمال

 المعامل

تم بالفعل االرتباط بالمبلغ المخصص ومخاطبة المسؤؤلين باالدارة الهندسية و تم تحديد  

ري تغيير مكان تركيب المصعد وتم مخاطبة الجهة المسؤولة  مكان تركيبه ثم تم مرة اخ

 اكثر من مرة وجارى التنفيذ 

 والسالمة االمن لجنة اعضاء تدريب  -

 الكوارث  ومواجهة المهنية الصحة بمركز

 الطب  بكلية

 تم االستعاضة عن ذلك بتدريب االداريين و الجهة المعاونة من خالل دورات بالكلية  

 الء للطالبوكذلك عمل خطة لالخ

  االتاحة وحدة تراخيص  و اجراءات  استكمال

 انشطتها  ممارسة تفعيل لبدء الحيوية

تم تشكيل لجنة لتقييم امكانيات الكلية وتم زيارة صيدلة القاهرة لرؤية الوحدة المماثلة  

هناك وتم كتابة تقرير لتقييم الوضع تم اعتماده من مجلس الكلية واتخذت اللجنة قرار  

لتعزيز وضع الكلية حيث ان كل الوحدات المماثلة فيها اكثر من   LC-massز  بتوفير جها

 جهاز
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 وتم بالفعل التقدم لمشروع من خالل وحدة ادارة المشروعات لتوفير الجهاز 

 

 

 الموقع االلكترونى 

 تم تشكيل لجنة معتمدة من مجلس الكلية لالشراف علي االعالن علي الموقع االلكتروني -1

 للنشر وتعميمها علي االقسام تم وضع الية -2

 لهاتقوم اللجنة بتحديث االخبار وقد تم حصر النقاط التي تشكل صعوبة في تحديث البيانات و رفعها الي المسؤولين بالجامعة لرؤية امكانية ح-3

 

 قرارات مستحدثة خاصة بخدمة المجتمع و تنمية البيئة:

 رقم المجلس تاريخ اعتماد مجلس الكلية  نص القرار 

لجنة تفعيل وحدة االستشارات  

 الصيدلية

8-10-2018 715 

 736 2019-9-9 لجنة االعالن بموقع الكلية 

 736 2019-9-9 الية االعالن بموقع الكلية
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 عاشرا: الصعوبات التى تواجهها الوكالة: 

 

 ة تتم بالجهود الذاتية الدعم المادي الموجه النشطة خدمة المجتمع و تنمية البي ة يكاد يكون شبه منعدم واالنشط-1

طي ة  اجراءات التنفيذ للصيانة في الجامعة مثل ترميم واجهة مبني المعامل او اصالح السيراميك في الدور الخامس مبني الصيدالنيات و غيرها ب-2

 للغاية رغم التواصل الدا م من الكلية 

   

 

 

 ن خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وكيل الكلية لشئو
 ا.د/مرفت محمد حسني                                                          


