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م وتم إعاادة اعتمااد الخطاة    2019/ 8/  24تم اعتماد الرؤية والرسالة والخطة التنفيذية لقطاع شئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمجلس الكلية  بتاريخ 

 م2019/ 9/  26فة بعض الموضوعات بمجلس الكلية بتاريخ السنوية بعد إضا

 تحليل االحتياجات ورصد المشكالت البيئيةلخدمة المجتمعية وتنمية البيئة والتوعية باأوال: 

اهلدف 

 التنفيذي
 النشاط

تاريخ 

 التنفيذ
 التكلفة مؤشرات النجاح املخرجات

مصدر 

 التمويل

املسئول عن 

 التنفيذ

الفئة 

 املستهدفة

التقويم 

 واملتابعة

التوعيةةةةة  -1

خلدمةةةةةةةة با

اجملتمعيةةةةةة 

وتنميةةةةةةةةةة 

البيئةةةةةةةةةةةة 

حتليةةةةةةةةل و

االحتياجات 

ورصةةةةةةةةةةد  

املشةةةةةةك ت 

 البيئية

اعتماد اخلطة السنوية لشةئون خدمةة    -

 تمع وتنمية البيئةاجمل

 اغسطس

2019 

خطةةةةةةةةةةةة 

 معتمدة

تشةةةةةةةكيل وخطةةةةةةةة 

 معتمدة

- 
مةةةةةةةةةن 

ميزانية 

 اجلامعة

مةةةةةةةةةن 

ميزانية 

وحةةدات 

ذات 

الطةةةابع 

 اخلاص

قطةةاش شةةئون  -

خدمة اجملتمع 

 بالكلية
منسق معيةار   -

املشةةةةةةةةةةةةاركة 

اجملتمعيةةةةةةةةةة  

 بوحدة اجلودة
قطةةاش شةةئون  -

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم 

 والط ب

 خرجيني

أطةةةةةةراف و

 جمتمعية

 استبيانات

ت إجةةةةةةةةرا ا

 تصحيحية

اعتمةةةةاد تشةةةةكيل وحةةةةدة ا  مةةةةةات     -

 والكوارث

اعتماد تشكيل جلنة الس مة والصةحة   -

 املهنية

اعتمةةةةاد تشةةةةكيل وحةةةةدة املشةةةةاركة     -

 اجملتمعية

لتوعيةة بننشةطة   تثقيفيةة عةن ا  ندوة  -

 سبتمرب للط ب خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

2019 

نةةةةةةةةةدوات 

 ودورات

 ج500 حضور كشف

 استبيانات

 حتليلية

نةةدوة تثقيفيةةة عةةن اخلدمةةة العامةةة      -

 داخل الكلية

اسةةةةتبيانات 

 وتقارير

االنشةةطة الرياضةةية لةةذو   نةةدوة عةةن  -

 االحتياجات اخلاصة

نوفمرب 

2019 

االشرتاك يف االنشطة اليت ينظمها قطاش 

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة باجلامعة

طوال 

 عامال
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تنمية التعاون الخدمي واالستشاري مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز التعليمية ثانيا: 

 مدنيوالبحثية ومؤسسات المجتمع ال
اهلدف 

 التنفيذي
 النشاط

تاريخ 

 التنفيذ
 املخرجات

مؤشرات 

 النجاح
 التكلفة

مصدر 

 التمويل

املسئول عن 

 التنفيذ

الفئة 

 املستهدفة
 التقويم واملتابعة

تنميةةةةةةةةةةةة  -2

التعةةةةةةةةةةةةةةاون 

اخلةةةةةةةةةةةةةدم  

واالستشةةةةةةاري 

مةةةع مؤسسةةةات 

اجملتمع املةدن   

واملراكةةةةةةةةةةةةةز 

التعليميةةةةةةةةةةة 

والبحثيةةةةةةةةةةةة 

ومؤسسةةةةةةةةةات 

 دن اجملتمع امل

 : ت تعاونبروتوكوالعقد  -

  الرياض ناد  طنطا . 

 مجعيات كبار السن 

    اهليئةةة القوميةةة  ةةو

 االمية

  57357مستشفى . 

 لرتبيةة  ل التوجيه العام

الرياضةةةية فحافظةةةة  

 الغربية
 

طوال 

 العام

 برتوكول

 برتوكةةةةةةةةةول

معتمةةةةةةةةةةةةةد 

 ومفعل

- 

مةةةةةةةةةةةةةن 

ميزانيةةةةة 

وحةةةةةةدات 

ذات 

الطةةةةةةةابع 

 اخلاص

قطةةاش شةةئون   -

تمةع  خدمة اجمل

 بالكلية
منسةةق معيةةار  -

املشةةةةةةةةةةةةةاركة 

اجملتمعيةةةةةةةةةةة  

 بوحدة اجلودة

طةةةةةةةةةةةة ب  

 وخرجيني

أطةةةةةةةةةةةراف 

 جمتمعية

 استبيانات وتقارير
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 دات ذات الطابع الخاصتفعيل دور الوحثالثا: 

اهلدف 

 التنفيذي
 النشاط

تاريخ 

 التنفيذ
 املخرجات

مؤشرات 

 النجاح
 التكلفة

مصدر 

 التمويل

املسئول عن 

 التنفيذ

الفئة 

 املستهدفة
 التقويم واملتابعة

تفعيل دور  -3

دات ذات الوح

 الطابع اخلاص

جتهيةةةز للوحةةةدة ذات الطةةةابع   

 اخلاص

 طوال العام

أنشةةةةةةةةةةطة 

 اخلطة

خطةةةةةةةةةةةةةةةة 

معتمةةةةةةةةةةةدة 

 ومفعلة

- 

مةةةةةةةةةةةةةةن 

ميزانيةةةةةة 

وحةةةةةةدات 

ذات 

الطةةةةةةةةابع 

 اخلاص

قطةةةاش شةةةئون  -

خدمةةة اجملتمةةع 

 بالكلية
منسةةق معيةةار   -

املشةةةةةةةةةةةةةةاركة 

اجملتمعيةةةةةةةةةةةة 

 بوحدة اجلودة
قطةةةاش شةةةئون  -

التعلةةةةةةةةةةةةةةةيم 

 والط ب

طةةةةةةةةةةةة ب 

 وخرجيني

أطةةةةةةةةةةراف 

 عيةجمتم

- 

متابعةةةةةة اعتمةةةةةاد تشةةةةةكيل   -

الوحةةةدة ذات الطةةةابع اخلةةةاص  

 )مركز اخلدمة العامة(

متابعةةةةةة اعتمةةةةةاد اللةةةةةوا     -

اخلاصةةة بالوحةةدة ذات الطةةابع  

 اخلاص )مركز اخلدمة العامة(

متابعةةةةةة خطةةةةةة الةةةةةدورات   -

التدريبية اليت تقام بالوحةدات  

 املختلفة بالقطاش

نةةةةةةةةةةةدوات 

 ودورات

 كشف حضور

 

- 

استبيانات 

 - وتقارير
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 بين الكلية واألطراف المجتمعية والخريجين والتواصلمحور التعاون رابعا: 

اهلدف 

 التنفيذي
 النشاط

تاريخ 

 التنفيذ
 املخرجات

مؤشرات 

 النجاح
 التكلفة

مصدر 

 التمويل

املسئول عن 

 التنفيذ

الفئة 

 املستهدفة

التقويم 

 واملتابعة

حمةةةةةةةةةةةور  -4

التعةةةةةةةةةةةةاون 

 والتواصةةةةةةةةل

بةةةني الكليةةةة   

وا طةةةةةةةةراف 

اجملتمعيةةةةةةةةة 

 واخلرجيني

يةةةف مصةةةر مةةةع   نةةةدوة بعنةةةوان )تكي 

 املتغريات املناخية(  

 سبتمرب

 م2019

 

 كشف حضور

 

مةةةةةةةةةةن 

ميزانية 

وحةةدات 

ذات 

الطةةةةابع 

قطةةاش شةةئون   - اخلاص

خدمة اجملتمةع  

 بالكلية
منسةق معيةةار   -

املشةةةةةةةةةةةةةاركة 

اجملتمعيةةةةةةةةةةة 

 بوحدة اجلودة
قطةةاش شةةئون   -

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم 

 والط ب

طةةةةةةةةةةة ب 

 وخرجيني

أطةةةةةةةةةةراف 

 جمتمعية

 استبيانات

إجةةةةةةةةةرا ات 

 تصحيحية

يوم كر )جتميل وتشجري( الإقامة معس -

 ئ  البي

جتميةةةةةةةةةل 

وتشةةةةةةةةجري 

 الكلية

 ج500

 املشةروعات الصةغرية  إقامة نةدوة عةن    -

 لشباب اخلرجيني فحافظة الغربية

كشةةةةةةةةةةةةف 

 حضور

 ج500

ورشةةة عمةةل بعنةةوان )الةةوع  البيئةة     

 أكتوبر الرياض (  

 م2019

 

انتصارات اكتوبر باالشرتاك ندوة عن  -

 جلامعةمع ا

- 

االنشةةطة الرياضةةية لةةذو  نةةدوة عةةن  -

 االحتياجات اخلاصة

نوفمرب 

2019 

- 

ديسمرب  اقامة مشتل لتجميل وتشجري الكلية

2019 

 ج1000 - توثيق

 تقارير

نةةدوات وورع عمةةةل ملةةةا يسةةةتجد مةةةن  

  أحداث بيئية
 )شهريًا(

 طوال العام

قافلةةة رياضةةية للمؤسسةةات التعليميةةة    ج600 - توثيق

فحافظةةةةة الغربيةةةةة لنشةةةةر الةةةةوع     

 باالشرتاك مع اجلامعةالرياض  
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اهلدف 

 التنفيذي
 النشاط

تاريخ 

 التنفيذ
 املخرجات

مؤشرات 

 النجاح
 التكلفة

مصدر 

 التمويل

املسئول عن 

 التنفيذ

الفئة 

 املستهدفة

التقويم 

 واملتابعة

 االشرتاك يف معرض الكتاب بالقاهرة

يناير 

2020 

   توثيق

 اقامةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةالون الثقةةةةةةةةةةةايف  

 وعمل مسابقة للموهوبني

فرباير 

2020 

 ج500 - توثيق

   لكبار السناقامة يوم ترفيه

 مارس

 م2020

 ج500 - توثيق

يوم إقامة معسكر )جتميل وتشجري( ال -

 البيئ 

جتميةةةةةةةةةةةةةةةل 

 وتشجري الكلية

كشف 

 حضور

 ج500

 ال لإلدمةةةةةةةةةةةان نةةةةةةةةةةةدوة عةةةةةةةةةةةن  -

 )انت اقو  من املخدرات(

  توثيق

 

 كشف

 حضور

 

 اقامة يوم ترفيه  للمعاقني ج500

 حركيةًا ، املعةاقني   )املكفوفني ، املعاقني

 ذهنيا (

 ابريل

2020 

 استبيانات

إجةةةةةةةةةرا ات 

 تصحيحية

 الدليل البيئ  للكلية إصدار

 ابريل

2020 

 إصةةةةةةةةةةةدار

 الدليل

 ج900

 تقارير
 االحتفال بيوم اليتيم

يوم ترفيه  

 لليتيم

 ج500

ماراثون فةى اطةار دعةم مؤسسةة     إقامة  

مستشفى سةرطان االطفةال ومستشةفى    

 57357طنطا 

 ج600 تقرير يوم ترفيه 

  طراف اجملتمعيةاقياس رضا 

 مايو

2020 

إعةةةةةةةةةةةةداد 

 استمارة

 - استبيانات
مركةةةةةةةةةةةةز 

 اجلودة

 استبيانات
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 تطبيق نظم األمن والسالمة المهنية وإدارة األزمات والكوارثخامسا: 
اهلدف 

 التنفيذي
 النشاط

تاريخ 

 التنفيذ
 املخرجات

مؤشرات 

 النجاح
 التكلفة

مصدر 

 التمويل

املسئول عن 

 التنفيذ

الفئة 

 املستهدفة

ويم التق

 واملتابعة

تطبيةةةةةةةةةق  -5

نظةةةةم ا مةةةةن 

والسةةةةةةةةةة مة 

املهنيةةةة وإدارة 

ا  مةةةةةةةةةةةةةات 

 والكوارث

جتديد تشةكيل فريةق وحةدة    

إلدارة ا  مةةات والكةةوارث فةةا  

 يتوافق مع قانون اجمللس

وجتديةةةةةد تشةةةةةكيل فريةةةةةق  

 املهنيةوالصحة الس مة 

طوال 

 العام

جتديةةةةةةةةةةةةةةةد 

 التشكيل

تشةةةةةةةةةةةةةكيل 

 معتمد

- 

مةةةةةةةةةةةةةةن 

ميزانيةةةةةة 

 اجلامعة

مةةةةةةةةةةةةةةن 

يزانيةةةةةة م

 الكلية

قطةةةاش شةةةئون  -

خدمةةة اجملتمةةع 

 بالكلية
منسةةق معيةةار   -

املشةةةةةةةةةةةةةةاركة 

اجملتمعيةةةةةةةةةةةة 

 بوحدة اجلودة

 

- 

حصر مصادر املياه والكهربةا   

حنفيةةات ميةةاه مفةةاتي  إنةةارة 

 ملبات أقفال أبواب وشبابيك

كشةةةف لكةةةل 

مةةن مصةةادر 

امليةةةةةةةةةةةةةةاه 

 والكهربا 

م حظةةةةة 

 الواقع

 تقارير

- - 

لكةةةل نقةةةاط امليةةةةاه    صةةةيانة 

 والكهربا  واملفاتي 

حصةةةةةةةةةةةر  

 النقاط

 - ج300

عقةةةةةةةةةةةةود  صيانة طفايات احلريق

 صيانة

 شةةةةةةةةةةهادة

 الص حية

 - ج700

عمةةل منةةاورة حيةةة لإلخةة    

بالتعةةاون مةةع الةةدفاش املةةدن    

طوال  وحرس اجلامعة

 العام

إخةة   علةةى  

 ارض الواقع

مشةةةةةةاركة 

كةةةةةةةةةةةةةةةل 

ا طراف يف 

 اإلخ  

 - ج500

مراجعةةةةةة أنظمةةةةةة ا مةةةةةن   

 والس مة

حماضةةةةةةةةةر 

 اجتماش

مراجعةةةةةة 

 تقارير

- - 
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اهلدف 

 التنفيذي
 النشاط

تاريخ 

 التنفيذ
 املخرجات

مؤشرات 

 النجاح
 التكلفة

مصدر 

 التمويل

املسئول عن 

 التنفيذ

الفئة 

 املستهدفة

ويم التق

 واملتابعة

اعتمةةةةةةةةةةاد  تقييم وسا ل ا من وا مان

واصةةةةةةةةةدار 

 الدليل

 - - تقارير

إصةةةدار دليةةةل لوحةةةدة إدارة   

 ا  مات والكوارث

طوال 

 العام

 إصةةةةةةةةةةةدار

 الدليل

اعتمةةةةةةةةاد 

الةةةةةةةةةدليل 

نشةةةةةةةةةةر و

 الدليل

 - ج200

للس مة والصحة إصدار دليل 

 املهنية

 إصةةةةةةةةةةةدار

 الدليل

 - ج200

دورة اجةةةةةةرا ات السةةةةةةة مة  

 والصحة املهنية

 دورة

كشةةةةةةةةةةةف 

 حضور

- - 

عقةةةد دورات تدريبيةةةة عةةةن   

  مةةات ا وقةةت اإلدارةكيفيةةة 

 والكوارث

إقامةةةةةةةةةةةةةة 

 الدورة

- - 

ايةةةةة تقريةةةةر عةةةةن مةةةةد  كف

الوسا ل املتاحةة للتعامةل مةع    

 ا  مات والكوارث

حصر كافةة  

 الوسا ل

مراجعةةةةةة 

 تقارير

- - 

عمةةةل إجةةةرا ات تصةةةحيحية  

فعالةةةة بنةةةا  علةةةى مراجعةةةة  

 تقارير معايري ا من بالكلية

تقةةةةةةةةةةارير 

معةةةةةةةةةةايري  

ا مةةةةةةةةةةةةةن 

 بالكلية

- - 

 

 

 

 


