
 1 

 جامعة الزقازيق

           ى                                   كلية الطب البشر

   ن        وكيل الكليه لشئو

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                  

 

 2016/2017الخطة السنوية لبرامج خدمة المجتمع وشئون البيئه لعام

 االهداف

 

 -:الهدف االول

         اس االحتياجات الصحية للمجتمع المحيط وعمل قاعدة بيانات وحلول للمشكالت الصحية لهاقي 

 الهدف الثانى:    

 0تطوير اداء وحدة متابعة الخريجين وتفعيل دورها فى التواصل معهم وحل مشكالتهم    

 :الهدف الثالث

 0يدة تبعا لمتطلبات المجتمع المحيطتحسين العمل فى الوحدات ذات الطابع الخاص واستحداث وحدات جد

 :الهدف الرابع

 تحسين دور القوافل الطبية الوقائية و العالجية  فى الوقاية و التشخيص وعالج المرضى المحتاجين  

 الهدف الخامس

 تفعيل دور البحث العلمى فى حل المشكالت البيئية والصحي    
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 الهدف االول

 -:محيط وعمل قاعدة بيانات وحلول للمشكالت الصحية لهاقياس االحتياجات الصحية للمجتمع ال

  الزمن الالزم المخرجات المدخالت واالحتياجات االنشطة الهدف

هارات م زيادة

معاوني اعضاء 

 هيئة التدريس

والممرضات 

والطالب في العمل 

 الميداني

دورة تدريبة في  2 عمل

كيفية التواصل مع افراد 

المجتمع والطرق المختلفة 

ع البيانات بدقة وطرق لجم

 الفحص الجموعي

 اعضاء هيئة التدريس من قسم طب المجتمع

 مدرس 5 أستاذ و : والطب الشرعى والسموم

 قاعة تدريب - ادوات مكتبية 

 

 

 

فريق العمل الميداني ذوي 

مهارات تواصل عالية قادرين 

على التواصل الفعال وجمع 

البيانات والفحص الجموعي 

 بدقة وجودة

ص   ي االسبوع منايام ف3

 خالل شهر ظهرا1 10الى

 2016نوفمبر 

 

 

 

 

تحديد مناطق 

الدراسة 

 الميدانية

تحديد : قسم الصحه العامه1

االماكن المطلوبة والحصول 

على الموافقات االدارية 

لجمع البيانات والفحص 

 الجموعي

 من اعضاء التدريس 2

 من معاوينيهم 2

مناطق من محافظة  4 اختيار

 ء العملالشرقية لبد

  2016اسبوعين من نوفمبر 

قسم الطب الشرعى  2 

تحديد محاور  : والسموم

 3) الدراسات الميدانيه

 (مواضع

 وحدة السموم-1

قسم الطوارئ االصابات -2

 والحاالت المرضيه

فرق طبيه بالمستشفى -3

الجامعى لنشر اسس 

 اعضاء هيئة تدريس من كال من 6عدد

 ب الشرعى والسموم(قسم الط  -

 وقسم الطوارئ

 ثالث مجموعات من الطالب-

فى كل مجموعه من طالب الفرقة الرابعه  50)-

 بالتدريب الميدالنى(

 مسئول الملفات الطبية

الحصول على بيانات -

ديموغرافية واحصائيه 

 للمناطق تحت الدراسة

 

 - مايو -مارس -شهر-

2017 

 

 صول على دراسات دقيقةعنالح

حاالت التسمم واالصابات 

 واالمراض

 والوعى بأخالقيات المهنه
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 )ادوات مكتبية ووسيلة مواصالت( اخالقيات مهنة الطب

 

التعرف على بيانات 

 المجتمع

توزيع العمل والمسئوليات 
تصميم  على الفرق الميدانية
 وتجهيزاالستبياتات

 واستمارات جمع البيانات
عمل جدول زمني لجمع و

 البيانات من المناطق المختارة

 لكل منطقة 6 فريق الميدانيمن ال 25

 مشرف على العمل الميداني 5

 ادوات مكتبية وكمبيوتر ووسيلة للمواصالت

الحصول على بيانات 

ديموجرافية واحصاءات 

 حيوية للمناطق تحت الدراسة

 2016 شهور من ديسمبر 3

زيارات  2017رالى فبراي

         ميدانية مرتين

الحصول على بيانات دقيقة 

 ومكتملة

تعرف على المشاكل ال

الصحية المنتشرة في 

فئات المجتمع 

 المختلفة

فحص جموعي للمواطنين 

باالختيار النظامي للمنازل 

في المناطق التي تم 

اختيارها ويتم البحث عن  

االميبا والضغط والسكر 

 وفيروس الكبد سي

من فريق البحث الميداني وعدد من  15 عدد

قسام اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باال

االكلينيكية المختلفة ادوات الفحص ومعمل 

 وادوية للعالج

رصد االمراض االكثر انتشارا 

 في المناطق تحت الدراسة

 شهور من ديسمبر 3

الى 2016

زيارات ميدانية 2017فبراير

 مرتين

الحصول على عدد من 

المرضى واالشخاص 

المعرضين لخطر االمراض 

المذكورة وعمل قاعدة 

 بعةبيانات لهم للمتا

التعرف على اولويات 

 احتياجات المجتمع

ادخال البيانات على 

 الكمبيوتر

 تحليل البيانات احصائيا

 وضع اولويات االحتياجات

 مدخلي بيانات 4

 من خبراء التحليل االحصائي 2

 كمبيوتر ومطبعة وادوات مكتبية

الحصول على قائمة باهم 

 احتياجات المجتمع الصحية

 شهور من ديسمبر 3

 2017 لى فبرايرا2016

زيارات ميدانية 

 (الصحه العامه)مرتين

)للطب 2017شهر يونيو

 الشرعى(

مراجعة البيانات وطرق 

 وضع االولويات

تثقيف صحي وتنمية  عمل تدخل ميداني

 المجتمع

المعلومات  قياس تحسن من فريق البحث 25

 الصحية

 2017 فبراير الى ابريل

 2017يونيو الى يوليو 
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  لثانىالهدف ا

 تطوير اداء وحدة متابعة الخريجين وتفعيل دورها فى التواصل معهم وحل مشكالتهم:

 ح             مؤشرالنجا الزمن الالزم المخرجات االحتياجات -المسؤل التنفيذى االنشطة الهدف

الخاصة  تحديث قاعدة البيانات 

 بالخريجين

 قاعدة بيانات معدله هرىش 4/2017و 3 تحدبث قاعدة البيانات فريق المتابعه

 الخاصة بالوحدة متابعة نشرالبيانا 

 الكليه وانجازتها على موقع

 تحديث الموقع  من 1شهر  5/2017 الى بيانات الوحده على الموقع المسئول فى فريق المتابعه

 خريج على دراية -1

 التدريبية والبحثية بأحدث المستجدات

 لصحة.ا الزقازيق ووزارة المقدمة من جامعة

 التواصل مع الخريجين

 االجتماعي من خالل صفحة التواصل

 فريق متابعة الخريجين

 

 خطة لتلبية احتياجاتهم كافة شهور العام تقرير عن احتياجاتهم

 ومستعد للعمل فى خريج مدرب -2

 المختلفة. بمؤسساتها ةالدولة الصحيمنظومة 

 مراجعة وتطوير آلية

 التدريب

  شهرمن 1الى     اللية التدريب تقييم الفريق التنفيذى

4 /2017 

استبيان يشير لرفع مهارات 

 الخريج

عقد دورات تدريبية مالئمة  

 لالحتياجات

 التدريبية للخريجين

الى  8 من شهر  الفريق التنفيذى

12/2017 

 

 بمتطلبات سوق العمل خريج على دراية-3 .

 بالمنظومة الصحية.

المتاحة  البحث عن فرص العمل

 ا علىونشره

 موقع التواصل االجتماعي

شهر  12من شهر الى  نشر دورى لفرص العمل الفريق التنفيذى

 2017من عام

احصائيه عن فرص العمل 

 المتاحه

 االطراف المعنية عقد اجتماعات مع 

 بالتدريب

وضع خطه تدريب وفقا  الفريق التنفيذى

 لالحتياجات

 الى 5من شهر

7 /2017  

 تنفيذ الخطة



 5 

 

 

  ثالثالهدف ال

 تحسين العمل فى الوحدات ذات الطابع الخاص واستحداث وحدات جديدة تبعا لمتطلبات المجتمع المحيط

 مؤشرالنجاح الزمن الالزم المخرجات االحتياجات -المسؤل التنفيذى االنشطة الهدف

تحسين العمل 

 بالوحدة

  وضع نموذج الخطة التنفيذية للوحدات ككل -1

 الطابع مدير ادارة الوحدات ذات

ادوات )و ر(وكمبيوت
 مكتبيه

 وجود نموذج خطه 10/2017-11/4/2016 خطة عامه للوحدات

 خطه سنويه موثقه 10/2017-4/11/2016 خطة سنويه موثقة لكل وحده مدير الوحدة لكل وحدة وضع الخطة لمدة سنة-2 

 عمل تقرير فنى وتقرير مالى عن اشطة الوحده كل-3 

 شهور 6

ضاء مجلس مدير الوحدة واع

 االدارة

شهر حتى  شهر مارس من  تقرير فنى ومالى نصف سنوى

 2017 سبتمبر

تقرير فى ومالى لكل  2 عدد

 وحدة

عمل استبيانات  للمنتفعين والعاملين مرتين سنويا -4 

 واتخاذ اجراءات تصحيحية بعد تحليل البيانات

 مدير الوحدة واعضاء الوحدة

احصائى لتحليل  ادارة الوحدات

 اناتالبي

نتائج االستبيانات وخطة االجراءات 

 التصحيحية لكل وحده

 ومايو 2016شهرى نوفمبر

2017 

 خطة االجراءات التصحيحيه

اجراء ابحاث تطبيقيه تساهم فى تطوير اداء  -5 

 الوحدة

 ابحاث تطبيقيه سنويه خطة بحثيه مجلس ادارة الوحدة

مشاركة مجتمعية للممثلين  كل ثالث سنوات ضم ممثلين للمجتمع المدنى مديرى الوحدات اتضم ممثلين للمجتمع المدنى المعنيين الى الوحد -6 

 المجتمع االمدنى

وكيل الكلية ومديرو الوحدات  عقد مؤتمر سنوى لعرض االنشطة-1 زيادة التسويق

والمشرف على قسم 

 برشور(-الوحدات)قاعة

شهور للتحضير للمؤتمر بدأ  3 المؤتمر السنوى

 2017مبر من شهر نوف

 المؤتمر السنوى وتوصياته

عمل ملصقات واعالنات النشطة الوحدات واسعار -2 

الخدمة توزع فى الكليات المختلفة ووزارة الصحة 

من التقرير ) زيادة التسويق ويامرة سن اعالنات تسويقيه وكيل الكلية لشئون البيئه
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 مدير ادارة الوحدات ونقابة االطباءواماكن المستفيدين

 مجلس ادارة الوحدة

 العالقات العامة

 الفنى والمالى(

 الكتيب المعدل كل ثالث سنوات الكتيب المعدل مديرو الوحدات وادارة الوحدات تحديث كتيب الوحدات - 3 

تحديث بيانات الوحدات على الموقع الخاص بالكلية -5 

 والجامعة وعمل موقع تسويقى على الفيسبوك

المسئول عن  – وحدة الجودة

 (ITالتصاالت )ا

موقع على -تحديث الموقع دوريا تحديث الموقع

 الفيسبوك

وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع  اتفاقيات تغاون بين الوحدات والجهات المعنيه-6 

وحدة –ادارة الوحدات  - والبيئه

 مديرى الوحدات -الجوده

 بروتوكوالت تعاون سنويا مقترحات بروتوكوالت التعاون

استحداث 

ات ذات وحد

طابع خاص 

تبعا الحتياجات 

 المجتمع

دعوة اقسام الكليه الستحداث وحدات جديده تلبى -1

 احتياجات المجتمع المحيط

وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع 

 ادارة الوحدات والبيئه

برتوكول انشاء الوحدات  سنويا مقترحات انشاء الوحدات

 الجديده

وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع  تتقديم الدعم الفنى النشاء الوحدا -2 

وحدة –ادارة الوحدات  والبيئه

 الجوده

 استحداث وحدات جديده شهور 3 دراسة النشاء وحدات جديده

 الهدف الرابع
 العالجية  فى الوقاية و التشخيص وعالج المرضى المحتاجين الوقائيةدور القوافل الطبية :

 

 مؤشر النجاح الزمن المخرجات جاتاالحتيا/ المسئول التنفيذى االنشطة الهدف

زيادة الوعى  -1

ونشر الثقافة الصحية 

بين افراد المجتمع 

قوافل فى السنة  6 تنفيذ عدد

من القوافل العالجية 

والوقائية الى القرى االكثر 

 خدمة المجتمعوكيل الكليه لشئون البيئة و•

 قسم القواقل بادارة البيئة•

عمل قاعدة بيانات عن سكان القرى -1

 ومعدالت المرض والوفاة

زيادة نسبة رضا - 

المواطنين عن مشاركة 

 الكلية فى الخدمة الصحية
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 المختلفة

 عالج المواطنين -2

قياس احتياجات  -3

 المجتمع

 رؤساء االقسام المعنيه واالطباء المشاركون• احتياجا فى الشرقية

اختيار  القرى حسب حاجاتها الصحية الملحة وبعدها عن •
 الخدمات او التعاون مع جهات اخرى

االتصال بمديرية الصحة للموافقة والمشاركة فى القوافل وعمل •
قرى المختارة وتجهيز جدول زمنى للقوافل واالعالن عنها فى ال

 المكان

 االتصال باالقسام التى تشارك لترشيح االطباء للعمل فى القوافل•

االتصال بعدة شركات لألدوية للتبرع بادوية للقافلة واالتصال •
 برجال االعمال لالشتراك مع الكلية لتمويل القوافل

اجتماع بين اعضاء الفريق الطبى لكل قافلة قبل التنفيذ لترتيب •
 ل والتنسيق بين الخدمات العالجية والوقائيةالعم

تجهيز وسيلة مواصالت لنقل االطباء والعاملين واالجهزة قبل  •
 كل زيارة

 عالج الحاالت المرضية المختلفة-2

زيادة وعى المواطنين بكيفية الوقاية -3

 من االمراض

الت المبكر قبل ظهور اكتشاف الحا -4

 االعراض

استبيانات لقياس احتياجات المجتمع -5

وتحليلها واتخاذ اجراءات تصحيحيه ان 

 لزم االمر

 

 

رفع المستوى الصحى -

والثقافة الصحية الفراد 

 المجتمع

وجود معدالت النتشار -

 االمراض

 الخامس الهدف
 تفعيل دور البحث العلمى فى حل المشكالت البيئية والصحية

 النجاح مؤشر الزمن الالزم المخرجات االحتياجات -المسؤل التنفيذى االنشطة الهدف

تناول الباحثين مشكالت المجتمع  -1

 فى االبحاث العلميه لوضع حلول لها

مخاطبة االقسام واعالمهم بالمشكالت 

 ياتهاالصحية طبقا الولو

 لجنة الدراسات العليا وكيل الكليه للدراسات العليا

 رؤساء االقسام المعنيه لجنة البحث العلمى

خطة او آليه  تساهم فى حل 

 المشكالت الصحيه

ر شهمن 

 9/2017الى

ابحاث تتناول المشكالت 

 الصحيه

وضع خطة تطبيقيه لحل المشكالت  .2

 الصحية

 

لتنفيذ  التنسيق مع الجهات المعنية

 توصيات البحث العلمى

 لجنة البحث العلمى لجنة الدراسات العليا

 منسقين من الجهات المعنية

ابحاث تطبيقية فى حل  سنويا 

 المشكالت

 

 

 وكيل الكليه لشئون 
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 خدمة المجتمع وتنمية البيئه

 نهلة الجمال /أد

 

 

 

 

 

 جامعة الزقازيق

ى    كلية الطب البشر

 وكيل الكلية لشئون

 وتنمية البيئة خدمة المجتمع

 تقرير عن الخطة السنوية الدارة البيئة وخدمة المجتمع

 2016/2017للعام 

 :وضع خطة الدارة البيئة وخدمة المجتمع -1
 وتم 2017 يناير شهر الكلية مجلس من عليها والموافقة 2016 نوفمبر شهر فى  البيئة لجنة من عليها الموافقة وتمت المجتمع وخدمة البيئة لشئون خطة وضع تم•

 للكلية االلكترونى الموقع على وضعها

 الكلية موقع على رفعه وتم الكلية عميد والى الجودة وحدة مدير الى تقديمه وتم 2016/2017 لسنة البيئة وخدمة المجتمعية المشاركة فى تم عما تقرير اعداد تم•

 للمجتمع الصحية االحتياجات تحديد -2

  2017 الصحية المجتمع الحتياجات جديدة دراسة لعمل بالمحافظة المنتشرة االمراض معدالت على صولللح الصحة وزارة وكيل مع التعاون تم•
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 متفرقة مناطق على الصحية الخدمات من للمنتفعين واستبيان الصحة ووزارة العالمية الصحة منظمة تقارير على اعتمدت الصحية المجتمع احتياج لقياس دراسة عمل تم•

 فئات منها تعانى التى الصحية المشاكل على المختلفة بالقوافل التدريس هيئة اعضاء ينفذها التى الدراسات نتائج ايضا الدراسة وضمت . يب وشالتينومنطقة حال بالشرقية

 . المشاكل لهذه حلول وضع وتم للشرقية الصحية المشاكل اهم على يحتوى للدراسة تقرير اعداد تم.  المجتمع من معينة

 

 

 

 

 البيئة وتنمية المجتمع لخدمة عيةالتو برامج  -3

 وكانت توصياته :_ 2017اكتوبر  26-25فى الفترة من عقد مؤتمر الكلية التاسع عشر والمنعقد -1

 0زيادة التعاون بين اقسام الكلية المختلفة فى مجال البحث العلمى وخدمة المرضى •
 0الكلية المختلفة التاكد على دورية انعقاد مؤتمر الكلية ومتابعة تطور العمل باقسام •
 0عمل جلسات علمية مشتركة بين اقسام الكلية المختلفة •
ات عمل تسويق للخدمات المقدمة من كلية الطب والمستشفيات الجامعية وذلك للسادة متلقى الخدمة والسادة راغبى المشاركة فى تطوير المستشفي •

 0الجامعية

 علمى الدقيق لمشاكل المجتمع ان يكون المؤتمر القادم للكلية بناءا على التحليل ال •
حاور للمؤتمر الشرقاوى وتشخيص مشاكله الصحية واالجتماعية والنفسية وسيتم عمل دراسة ميدانية خالل الفترة القادمة لوضع مشاكل المجتمع وطرق حلها م

 القادم

 جامعات وتأسيس وحدة تعليم الكبار بالجامعةاعتماد تفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس األعلى لل -2

شهريا لتدريب  جميع االطباء وهيئة التمريض على تشخيص وعالج حاالت التسمم واالدمان بجميع مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الشرقية   تثقيفية ةندو( 17)  عقد تم-3

  بالكلية االكلينيكية السموم استاذ عمر احمد. د.أات الندو بالقاء قام"  نحاالت التسمم  واالدما تشخيص وعالج  " على مدار السنة بعنوان اشهري

   السكرى والقدم الخنازير انفلونزا من الصحية للتوعية الكلية موقع على مقالتين رفع تم-4

 اللطيف عبد د.ا الندوات تلك بالقاء قام. الزقازيق طب وكلية دةالجدي القاهرة – االحرار مستشفى فى والطيور الخنازير وانفلونزا الموسمية االنفلونزا عن ندوات 3 عقد تم-5

 بالكلية المجتمع طب استاذ المر
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 سمومال استاذ عمر احمد. د. أ الندوة بالقاء قام"  المختلفة السموم النواع االولية االسعافات" بعنوان الزقازيق جامعة وكلية التربية النوعية الحقوق كلية فى تثقيفية اتندو عقد تم-6

  بالكلية االكلينيكية

 

 

 والوقائية العالجية القوافل-4

 -: الى وتثقيفية عالجية افلوبق القيام تم -1

 التاريخ اليوم القرية المركز م

 15/1/2017 االحد قرية بنى حسن       مركز اوالد صقر 1

 حاليب وشالتين وابو رماد حاليب وشالتين 2

 ومرسى علم  

 30/1/2017-26/1/2017 ينالى االثن- من الخميس

 

 4/2/2017-2/2/2017  الى السبت - من الخميس منطقة العمدة  –الشروق  -منطقة عتاقة مدينة السويس 3

 

 9/4/2017 االحد شمبارة الميمونة الزقازيق 4

 20/4/2017 الخميس العكل ديرب نجم 5

 27/4/2017 الخميس  المنشية الحسينية 6

 5/11/2017 االحد المحمودية ههيا 

 3/12/2017 االحد كراديس ديرب نجم  

 26/12/2017 الثالثاء القراقرة الزقاريق 
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 لقوافلا عمل لتحسين احصائيا وتحليله العالجية القوافل من للمنتفعين استبيان عمل تم -2

 2,1/11/2016جامعة الزقازيق يومي  -عمل قافلة طبية للتبرع بالدم بكلية التربية النوعية  -3

 

 :  الخاص الطابع ذات الوحدات  -5

  بقسمى انشائها والمزمع الجديدة الخاص الطابع ذات للوحدات واالدارية المالية اللوائح على االموافقة تم

 العيون وطب والهستولوجى الباثولوجى

 : البيئة نظافة على المحافظة-6

 مشكلة وحل الكلية حول الجائلين والباعة الميكروباس موقف مشكلة فى حل الى للوصول بالكلية البيئة جنةل اعضاء من اساتذة 4و الكلية وكيل مع الشرقية محافظ مقابلة تم -1

  المحافظ توصية على بناء المشاكل تلك لحل الشرقية امن مدير الى خطاب ارسال تم.  االستقبال وتأمين النظافة

 لمتخصصين واالحتياج التكلفة ارتفاع بسبب الموافقة تتم لم.  الطب بكلية المبانى اسطح بزراعة  بالكلية ئةالبي لجنة فى عرضه بعد بالجامعة البيئة لمجلس مقترح تقديم تم -2

 فيها لهم االنشطة بعض وعقد الطالبية االسر بواسطة االسطح بتنظيف عليه الموافقة وتمت مقترح تقديم تم. بالمزروعات للعناية

 .بمناسبة اقامة مهرجان البيئة الرابع عشر   2017فرايرينية زائدة لتقديمها الى الطالب والعاملين المحتاجين لهذه التبرعات التبرع بمالبس او اى اشياء عتم عمل معرض   -3

ى احدى الموضوعات "فالمسابقة الثقافية واعداد بحوث علمية فى مجاالت مختلفة التى ينظمها قطاع البيئة ضمن فعاليات مهرجان البيئة الرابع عشر" معا نستطيع تم عمل  -4 

                                                   -التالية:

 0عالقة اختالل االمن الفكرى بالعنف واالرهاب  •

 التلوث البيئى •

 االستخدام االمن لالنترنت •

 د/ دعاء رفعت أستاذ الجراحة لتنظيم ندوات عن طريق الكشف المبكر على سرطان0اعن طريق  ندوات عمل تم -5



 12 

 

 

                                                     0الثدي للسيدات الالتي يؤدين الخدمات العامة بمحافظة الشرقية                            

 بالمحافظة والتثقيف والتدريب لعالجا فى التدريس هيئة اعضاء الشتراك االحمر البحر بمحافظة الصحة ومديرية الزقازيق جامعة البشرى الطب كلية بين اتفاق تم -6

 0مناقشة سبل التعاون فى التبرع بالدم بين كليات الجامعة المختلفةتم  -7 

 0اعتماد تفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس االعلى للجامعات وتاسيس وحدة تعليم الكبار بالجامعة

 قرية مصرية صغيرة لكل محافظات مصر تنمية متكاملة اعتمادا  30دف إلى تنمية بخصوص المبادرة التي ته -8     

 على مخرجات البحث العلمي التطبيقية والمتوفرة في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية

 بعد تحديد القرية عن طريق الجامعة ستقوم الكلية بتحديد الندوات المطلوبة لنشر الوعي الصحي في القرية

 .باختيار المنشية الجديدة بالحسينية كمركز لنشر الوعي الصحي فيها                      

                                                                                    

 ونلشئ الكلية وكيل. د.ا                                                                        

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة                                                                        

    الجمال نهلة /د0ا                                                                       

 


