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 خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 مقدمة:

تهدف الخطة إلى التروٌج لدور الكلٌة فً مجال خدمة المجتمع و تنمٌة 

ٌس و معاونٌهم و تحفٌز و تشجٌع أعضاء هٌئة التدر خاللالبٌئة وذلك من 

المجتمع المدنً  مشاركةالطلبة علً المشاركة المجتمعٌة و لضمان 

)الجمعٌات األهلٌة و المنظمات غٌر الحكومٌة المحلٌة( بصورة فعالة مع 

كذلك توعٌة المستفٌدٌن من  ،الخدمات المجتمعٌة وتنمٌة البٌئةالكلٌة فً 

د من بروتوكوالت العدٌوابرام  ،الخدمة بما تقدمة الكلٌة من خدمات

منها، تفعٌل و تعزٌز المبرم ومع األطراف المجتمعٌة ذات العالقة التعاون 

بالخطة التنفٌذ  آللٌاتتنفٌذ برامج التوعٌة بأنشطة الكلٌة طبقا و 

رضاء منظمات سوق العمل و  مع الحرص على قٌاس، االستراتٌجٌة

 .المجتمع المدنً عن أداء الكلٌة و مستوي خرٌجٌها
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:الخطة عدادإ وعة عملمجم  
 أوال : مجمىعت ادارة انخطت :

 المشرف عمى الكمية أ.د./ أنيس السيد محمد      -

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب أ.د./ محمد ثروت محمود               -

 حوثوكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والب  أ.د./ محمد أحمد محمود عبداهلل عمم الدين      -

 وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع أ.د./ مصطفى عبد الخالق عبد الاله -

 مدير وحدة ضمان الجودة        أ.د./ سامر أحمد الصاوى -

 : مجمىعت تنفيذ انخطت : ثبنيب  

 مشرف ادارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة د./ ايمان عبد الباسط محمد

 د./ أحمد فتحى حامد 

 أحمدمصطفى  أملد/ 

 ط./ أحمد عبد القيار

 السيد ./ عمروط

  ط./ أحمد رشدى العجمى

 ط./ نسرين عمى محمد 

 المسئول التنفيذى لمقوافل

 عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ةعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئ

 عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 منسق أنشطة السيد/ فرج عمى حسن                
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 انجزء األول

 انفكزي وانمنهجي اإلطـبر

 خذمت انمجتمع وتنميت انبيئت نـخـطت
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 :الكمية نبذة عن: أوال

 فمم  رسممميا البكممالوريوس بمرحمممة لدراسممةا بممدأت و ،1991 عممام الكميممة افتتمماح تممم
 وفقمما وذلممك أسمميوط جامعممة الطممب كميممة مممن كفممرع 1993-1992 الدراسمم  العممام بدايممة
 وتبعيتيمما أسمميوط جامعممة عممن الكميممة فصممل وتممم 1976 لسممنة 142 رقممم المموزاري لمقممرار
 فمى خمريجين دفعمة أول تخريج تم كما 1995 يناير 2 من بداية الوادي جنوب لجامعة

 الموادي جنموب امعمةج عمن حمديثا الكميمة انفصمت وقد 1996 فبراير
 أغسمممطس أول مممن بدايممة سمموىاج جامعممة كميممات إحممدى أصممبحت و

 .م2006

 شممماا أسمميوط محافظممة جنمموب مممن الكميممة خدمممة منطقممة وتمتممد
 ماليممين عشممرة يقممارب ممما وتخممدم جنوبمما أسمموان محافظممة جنمموب حتممى
 .المحافظات ىذه سكان تعداد ىم نسمة

 لضممان القوميمة الييئمة من األكاديمى ااعتماد عمى الكمية حصمت وقد
 بتماري  عقمدت التمى بجمسمتو الييئمة ادارة مجممس بقمرار وااعتمماد التعميم جودة
9/7/2014 

 

 

المنطقة الجغرافٌة التى تغطٌها 

 خدمات كلٌة طب سوهاج
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 ثانيا: االفتراضات األساسية لخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

 :اافتراضات من مجموعة عمى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الكمية خطة تبنى

 بأنشممطة خدمممة المجتمممع وتنميممة البيئممة والكميممة لجامعممةا ادارتممى مممن كممل ايمممان .1
 .بمستوى أداء المؤسسة لمنيوض وحيد كسبيل

 .الخطة وأنشطة برامج تنتفيذ دعم فى والكمية الجامعة ادارتى من كل تعاون .2

 .الخطة لتنفيذ مدربة كافية بشرية موارد توافر .3

س ومعماونييم مشاركة جميمع العماممين بكافمة المسمتويات ممن أعضماء ىيئمة تمدري .4
 وجياز ادارى فى تنفيذ ما جاء بالخطة.

 .فى تنفيذ الخطة واضحة معايير بإتباع االتزام .5

ااسمممتعانة بمممالتقييم المممدورى لممممدى تنفيمممذ مممما جممماء بالخطمممة ممممن خمممالل ممممراجعيين  .6
 خارجيين و استشاريين داخميين.

 
 ثالثا: منهجية اعداد الخطة:

 عممى -كجزء من الخطمة اسسمتراتيجية– لبيئةخدمة المجتمع وتنمية ال الكمية خطة تقوم
 المنيجيمة ىمذه أىميمة وتكممن ،"Prospective Analysis"المسمتقبمى التحميمل" منيجية

 المحتممممة، والتيديممدات الفممر  لمعرفممة لمكميممة الخارجيممة البيئممة تحميممل عمممى قممدرتيا فمم 
 بممين التكامممل احممداث نحممو سممعياً  ، والضممعف القمموة نقمماط لتحديممد الداخميممة البيئممة وتحميممل
 وغاياتيممممممما المسمممممممتقبمية رؤيتيممممممما وتحقيمممممممق الكميمممممممة اسمممممممتراتيجية لتنفيمممممممذ اانشمممممممطة جميمممممممع

 لممعمايير وفقماً  ااسمتراتيجية القمرارات اتخماذ سمميم بأسماس تممدنا أنيما كمما ااستراتيجية،
 العممل بسوق عالقتيا فى لمكمية ااستراتيجى لمتخطيط أساسياً  مدخالً  وتعتبر المحددة،
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 المسممتوى فممى القطمماع الطبممى عمممى المسممتجدات وحركممة المجتمعيممة التنميممة تواحتياجمما
 .العالمى

 – لممسممممممتقبل مطالعممممممة كونيمممممما حيممممممث مممممممن -" المسممممممتقبمى التحميممممممل" منيجيممممممة وتسممممممتند
 دراسمممة عممممى قمممادر ممممنظم تفكيمممر أسمممموب عممممى الممممنيج ىمممذا ويقممموم" المممنظم ممممنيج"عممممى

والخممروج باليممات  الخارجيممة البيئممة ةمنظوممم مممع وعالقتيمما البيئممة الداخميممة لمكميممة منظومممة
اتخممماذ القمممرارات ااسمممتراتيجية بنممماء عمممم  اسممماس عممممم  ممممدروس متعممممق بواقمممع الكميمممة 

 الداخم  والخارج .

 :الخطة اعداد عند اتخذت التى االجراءات

جامعممة سمموحاج  سممب  -لكميممة الطممب الب ممر  خدمممة المجتمممع وتنميممة البيئممةتمما اعممداد 
 االجراءات التالية:

 مة األولى: التأصيل المؤسسى والتوعية:المر 

 كاحمدى بالكميمة خدمة المجتمع وتنمية البيئمةاعداد خطة  تشكيل مجموعة عمل .1
   بالكمية. ااستراتيجى التابعة لفريق التخطيط مجموعات العمل

وانشمممطة  ميىابمفممم بالكميمممة والعممماممين ومعممماونييم التمممدريس ىيئمممة أعضممماء توعيمممة .5
 اعمداد فمى المشماركين ممن كمل ودور ،اومنيجيتي ، ةخدمة المجتمع وتنمية البيئ

 .الخطة

 المر مة الثانية: ت ميل الوضع الراحن:

تممم اتبممماع األليمممات والوسممائل العمميمممة لجممممع البيانممات وعممممل ااحصمممائيات وتحميميممما 
 التخصصمات حيمث الوضمع المراىن لكمل األقسمام العمميمة، ممن لموصول المى تحميمل

 بمما المبتغماه، الحالمة تممك تحقيمق وآليمات المتاحمة، دراتوالق واامكانات ااكاديمية،
 الكميمة رؤيمة لتحقيمق والممكنمة المرغوبمة والخيمارات التصمورات ممن عدد توفير يكفل
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ااسممممتراتيجية، وقممممد تممممم ذلممممك فممممى اطممممار دراسممممة متكاممممممة لمبيئممممة  وأىممممدافيا وغاياتيمممما
(، حيمث SWOTعى )الخارجية والبيئمة الداخميمة وفمق لمنيجيمة التحميمل البيئمى الربما

والتيديمدات لمكميمة لتصمميم المصمفوفة  الفمر  و والضمعف القموة تم تحديد عناصمر
الرباعيمة لموضممع الممراىن لمخمروج بالصممياغة المناسممبة لرؤيمة ولرسممالة الكميممة وتحديممد 
ااىداف ااستراتيجية والسياسات وااستراتيجيات المالية المتبعة والخطمط التنفيذيمة 

اط القممممموة واسمممممتغالل الفمممممر  لتقويمممممة نقممممماط الضمممممعف وتفمممممادي الالزممممممة لتعزيمممممز نقممممم
التيديممدات والوصممول المم  المسممتوي المسممتيدف اداء الكميممة مممما يضمممن الحصممول 
عمممم  ااعتمممماد المسمممتمر طبقممما لممعمممايير الموضممموعة والمعمنمممة ممممن الييئمممة القوميمممة 

 لضمان جودة التعميم وااعتماد.

 ف والسياسات:المر مة الرابعة: ت ديد الغايات واألحدا

 سٌاسه شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة:

 تسيم الكمية بدعم أنشطة خدمة المجتمع من خالل السياسات التالية:

 دعم أنظمة المشاركة المجتمعية. .1
االتممزام بالخطممة السممنوية لانشممطة المجتمعيممة والرجمموع إلييمما عنممد تنفيممذ كممل  .2

 نشاط.

 تمع المجانية المطابقة لمخطة.توفير التمويل الكافى ألنشطة خدمة المج .3

 دعم وتحفيز المشاركة اايجابية. .4

تدعيم ااشتراك بشكل فعمال فمى المشمروعات القوميمة لتنميمة البيئمة وتطموير  .5
 المجتمع.

 االتزام بخطة خدمة المجتمع لمكمية. .6

 التدعيم المستمر آلليات التعميم الطبى المستمره. .7

 :لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المر مة الخامسة: صياغة الخطة التنفيذية
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تممم وضممع مجموعممة مممن بممرامج العمممل المختمفممة والتممى يمكممن مممن خالليمما تحقيممق غايممات   -
 خدمة المجتمع وتنمية البيئةوأىداف خطة 

تممم تحديممد األنشممطة الالزمممة لتحقيممق كممل ىممدف، كممما تممم تحديممد مسممئولية التنفيممذ، والمممدى   -
 من عناصر القوة، والفر  المتاحة.الزمنى ليا، وقد روعى فى ذلك ااستفادة 

 :خدمة المجتمع وتنمية البيئةالمر مة السادسة: صياغة خطة 

مسمممئولية متابعمممة األنشمممطة ومؤشمممرات األداء وأدوات التحقمممق لكمممل  تمممم تحديمممد
 .خدمة المجتمع وتنمية البيئةنشاط بخطة 
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 ت ميل الوضع الراحن:
 نتائج ت ميل الوضع الراحن: . أ

 خدمممة المجتمممع وتنميممة البيئممةلمعيممار  يممل البيئممىالتحم نتممائج أوضممحت 
 يمكمممن والتمممى داخميممماً  الكميمممة بيممما تتميمممز التمممى القممموة نقممماط ممممن مجموعمممة ىنممماك أن لمكميممة

 التحميمل نتائج أظيرت وكذلك الكمية، رسالة يحقق الذى النحو عمى وتفعيميا استثمارىا
 رسمممالتيا تحقيمممق فمممى الكميمممة وفاعميمممة كفممماءة عممممى تمممؤثر قمممد التمممى الضمممعف نقممماط بعمممض
 نتممائج أوضممحت وعالميماً  واقميميمماً  محميماً  الراىنممة المتغيممرات ظمل ، كممما أنمو فممى وغاياتيما
 فممى منيمما ااسممتفادة يمكممن والتممى المتاحممة الفممر  مممن العديممد أماميمما الكميممة أن التحميممل
وعممى الجانمب  ااسمتراتيجية، وأىمدافيا غاياتيما وتحقيمق لمكميمة" التنافسى المركز" تدعيم
 تحمدد ان الكميمة عممى يتحمتم والتمى المحتمممة التيديمدات ممن مجموعمة ىنماك خر فماناأل

 .وغاياتيا لرسالتيا تحقيقيا سبيل فى معيا التعامل كيفية

 نقاط القوة والضعف:
 المجتمع وتنمٌة المجتمعٌة المشاركة -7

 خدمة بأنشطة للتوعٌة برامج وجود -1

 :من لكل البٌئة وتنمٌة المجتمع

 انطالة 

 يعبَٔيٓىٔ انتذسيس ْيئخ عضبءا 

 انعالقخ راد انًجتًعيخ االطشاف 

 

 وتنمٌة المجتمع لخدمة موثقة خطة وجود -2

 البٌئة

 

 خدمة خطة لتطبٌق فعلٌة ممارسات وجود -3

 البٌئة وتنمٌة المجتمع

 

 فى المختلفة المجتمعٌة االطراف مشاركة -4

 الكلٌة مجالس
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 أنشطة فى المجتمعٌة االطراف مشاركة -5

 تدرٌب/  التعلٌمٌة البرامج اعداد) الكلٌة

 فرص/ الخرٌجٌن عٌد/ الطالب

 (وغٌرها/التوظف

 

 رضا مستوى لقٌاس وسائلوجود  -6

 المجتمع خدمات نحو المجتمعٌة االطراف

 سنوٌا   تقدمها التى وتنمٌة

 

 االطراف رضا قٌاس نتائج من االستفاة -7

 المجتمعٌة

 

 022% 2% 
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 :الخطة فى المصم ة أص اب رافاألط: رابعا

مممممن العوامممممل اليامممممة  Stakeholdersيعتبممممر تحديممممد ااطممممراف أصممممحاب المصمممممحة 
لضمممان فاعميممة الخطممة، حيممث أن مقابمممة احتياجممات وتوقعممات تمممك ااطممراف مممن أولممى 
الضمانات التى توضح مدى واقعيمة الخطمة المقترحمة فم  توكيمد الجمودة وتميمز الخدممة 

 ومدى المساىمات التى تقدميا الكمية لخدمة المجتمع والبيئة. التعميمية والبحثية

 االطراف ذات المصم ة:

 وزارة التعميم العالى والبحث العممى .1

 الجامعة. .2

 أعضاء ىيئة التدريس والييئات المعاونة .3

 الجياز اادارى: مديرى اادارات والعاممين. .4

 الطالب. .5

 أولياء اامور. .6
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 المجتمعية و ما تم تنفيذة و ما تقدمو الكمية من خدمات. 



 كلٌة الطب البشرى 0205-0202خطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  جامعة سوهاج

    03 

 

إشممممراك الطمبممممة و أعضمممماء ىيئممممة  بالخدمممممة المجتمعيممممة لمكميممممة مممممن خممممالل  وعيممممةالت -
 التدريس ف  مختمف األنشطة الت  تقدميا الكمية لخدمة المجتمع.

يقمموم أعضمماء ىيئممة التممدريس بمماسعالن عممن األنشممطة المجتمعيممة لمطممالب مممن خممالل  -
 المحاضرات العامة.

 ة.ندوات توعية بالخدمة المجتمعية لطالب الكمي -

التواصل مع وسمائل اسعمالم لالعمالن عمن أداء الكميمة فم  مجمال خدممة المجتممع و  -
 تنمية البيئة.

 .اسعالن و الترويج من خالل شبة اسنترنت -
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  -محاور الخطة :

 خدمات عالجية ) من خالل العيادات الخارجية ، األقساا الداخمية ، أقساا االستقبال والطوارئ ( . .0

 ب وث ميدانية ( . – مالت توعية  –قوافل تنظيا أسرة  –قوافل عالجية بالقر  الم رومة  خدمات وقائية ) .5

ميمة المهمارات خدمات التعميا الطبى المستمر ) مهارة إجراء الب وث الطبية ، اإل صاء الطبمى واالسمتنتاجات ، إدارة المست مفيات والمؤسسمات الصم ية ، تن .3

دورات تدريبية عن الف ص بالسونار ، العمميات الجرا ية البسميطة  ، عمميمات التجميمل وعمالج واألمراض المعدية،  لص ىاإلدارية لمكوادر الطبية وال جر ا

 العيوب الخمقية ، قسطرة القمب ....... إلخ ( .

 خدمات لتنمية البيئة )  صر الم كالت البيئية والعمل عمى إيجاد  مول لها ( . .4

 ا ٌستجد من مؤتمرات الكلٌة ) عدد مؤتمر واحد على األقل ( إلى جانب م                         

 مؤتمرات األقسام ، األٌام العلمٌة والسٌمنارات والندوات العلمٌة والملتقٌات التى ٌعلن عنها تباعا                           

 حافظة .وما ٌتم من تدرٌب بحسب التعاون مع الهٌئات المختلفة بالم                         
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 2121 -2115 المالٌة للسنة البٌئة وتنمٌة  المجتمع خدمة لمحور التنفٌذٌة الخطة

 

 الهدف العام

 )الغاٌة(

الهدف 

 االستراتٌجى

مسئولٌة  االنشطة

 التنفٌذ

التكالٌف  المدة الزمنٌة مؤشرات االداء
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 انشةةةةةةةةةةةةةةاء -0

 وتشةةةةةةةةةةةةةةةةةجٌع

 ذات الوحةةةدات

 الخاص الطابع

 لتعظةةٌم بالكلٌةةة

 الكلٌةةةة مةةةوارد

 وتلبٌةةةة الذاتٌةةةة

متابعة تنفٌذ  -

 قةموثال خطةال

 المجتمع لخدمة

 البٌئة وتنمٌة

ادارة شئون 

البٌئة وخدمة 

 -المجتمع

 الكلٌة وكٌل

 خدمة لشئون

 وتنمٌة البٌئة

 المجتمع

 تقارٌر المتابعة

X X X X X 1111 
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 حاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةع

 وتحسةةةةةةةةةةةةةةةةٌن

 .البٌئة

 لتوعٌةةا تنفٌذ ألٌة -

 خدمةةةةةةةة بأنشةةةةةةةطة

 وتنمٌةةةةةة المجتمةةةةةع

 البٌئة

ادارة شئون 

البٌئة وخدمة 

 -المجتمع

 الكلٌة وكٌل

 خدمة لشئون

جتمع وتنمٌة لم

  البٌئة

معرفة األطراف 

 المعنٌة بالخطة

 

 

 

 

 

 

 

X X X X X 1111 
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وتطبٌةةةةةةةق  وجةةةةةةةود

 برنةةةةةةةةامج لنشةةةةةةةةر

 والتعرٌةةةف الةةةوعى

 ذات بالوحةةةةةةةةةةةةدات

 الخةةةةةةاص الطةةةةةةابع

 واهمٌتهةةا وأهةةدافها

 فةى ودورها بالكلٌة

 المجتمةةةةةةةع خدمةةةةةةةة

 البٌئةةةةةةةةةة وتنمٌةةةةةةةةةة

 .المحٌطة

ادارة شةةةةةةةةئون 

البٌئةةةة وخدمةةةة 

 -المجتمةةةةةةةةةةةةةةع

 الكلٌةةةةة وكٌةةةةل

 خدمةةةة لشةةةئون

 وتنمٌةةةة البٌئةةةة

 – المجتمةةةةةةةةةةع

 ادارة مجةةةةالس

 ذات الوحةةةدات

 الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابع

 .الخاص

 اقبةةةةةةةال مةةةةةةةدى -

 مؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 المجتمةةع وهٌئةةات

 علةةةةى الخةةةةارجى

 مةةةةةةةةع التعةةةةةةةةاون

 ذات الوحةةةةةةةةةةدات

 الخةةةةاص الطةةةةابع

 .بالكلٌة

 مدى التقةدم فةى -

 المالٌةةةةة المةةةةوارد

 .الذاتٌة

X X X X X 0222 
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 عةةدد زٌةةادة -0

 البةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامج

 والمشةةةروعات

 لخةةةةةةةةةةةةدماتوا

 تقةةةةةدمها التةةةةةى

 ذات الوحةةةدات

 الخاص الطابع

 وذلةةةك بالكلٌةةةة

 فةةةةةى لالسةةةةةهام

 أهةةداف تحقٌةةق

 المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةع

 .البٌئة وتنمٌة

 وتطبٌةق للٌةه وضع

 الخةةةدمات لتسةةةوٌق

 تقةةةةةةةةةةدمها التةةةةةةةةةةى

 ذات الوحةةةةةةةةةةةةةةدات

 الخةةةةةةاص الطةةةةةةابع

 لزٌادة وذلك بالكلٌة

 التموٌةةةةةل مصةةةةةادر

 .للكلٌة الذاتى

 

ادارة شةةةةةةةةئون 

البٌئةةةة وخدمةةةة 

 -المجتمةةةةةةةةةةةةةةع

 الكلٌةةةةة وكٌةةةةل

 خدمةةةة لشةةةئون

 وتنمٌةةةة البٌئةةةة

 – المجتمةةةةةةةةةةع

 ادارة مجلةةةةةةس

 ذات الوحةةةدات

 الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابع

 .الخاص

 

 البةةةةةةةرامج عةةةةةةةدد

وبروتوكةةةةةةةةوالت 

 ومشةةةةةةةةةةةةةروعات

 والتبةةادل التعةةاون

 والثقةةةافى العلمةةةى

 الوحةةةةةةدات بةةةةةةٌن

 الطةةةةةةةةةةةةةةةابع ذات

بالكلٌةةةة،  الخةةةاص

ومؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 المجتمع المدنى

X X X X X 02222 
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 تطةةةةةةةةةةةوٌر -3

 فةى الكلٌة دور

 تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٌم

 االستشةةةةةةةارات

 العلمٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 والبحثٌةةةةةةةةةةةةةةةةة

 والتعلٌمٌةةةةةةةةةةةةةة

 والبٌئٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 لمختلةةةةةةةةةةةةةةةةةف

 قطاعةةةةةةةةةةةةةةةةات

 ومؤسسةةةةةةةةةةات

 .المجتمع

 وحصةةةةةةةر تحدٌةةةةةةةد

 االستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات

 والعلمٌةةةةةة البحثٌةةةةةة

 والبٌئٌةةة والتعلٌمٌةةة

 ان ٌمكةةةةةةةةن التةةةةةةةةى

 الوحةةةةةدات تقةةةةةدمها

 الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابع ذات

 فةةةةةةةةةةى الخةةةةةةةةةةاص

 لمختلةةةةف القضةةةةاٌا

 قطاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 ومؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 .تمعالمج

ادارة شةةةةةةةةئون 

البٌئةةةة وخدمةةةة 

 -المجتمةةةةةةةةةةةةةةع

 الكلٌةةةةة وكٌةةةةل

 خدمةةةة لشةةةئون

 وتنمٌةةةة البٌئةةةة

 – المجتمةةةةةةةةةةع

 ادارة مجلةةةةةةس

 ذات الوحةةةدات

 الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابع

 .الخاص

 

 االستشةارات عدد

 والبحثٌةةةة العلمٌةةةة

 الكلٌة قدمتها التى

 للمؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 وقطاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع

 .الخارجى

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  -

بروتوكةةةةةةةةةةةةوالت 

التعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاون 

( اتفاقٌات/شراكة)

 ؤسسةةةةاتالم مةةةةع

 او االنتاجٌةةةةةةةةةةةةةةةة

 فةةةةةةةةى الخدمٌةةةةةةةةة

 المحٌط المجتمع

X X X X X 5222 
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 تقوٌةةةةةةةةةةةةةةةة -4

 بةةةةٌن الةةةةروابط

 الكلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 وخرٌجٌهةةةةةةةةةةةةا

 التوافق لتحقٌق

 متطلبةةةةات مةةةةع

 العمةةةةل سةةةةوق

 وتنمٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .المجتمع

 للٌةه وضع وتطبٌةق

 خرٌجةةةةةى لمتابعةةةةةة

 على للتعرف الكلٌة

 مةع مةواءمتهم مدى

 سةةةةةةوق متطلبةةةةةةات

 العمل

 الكلٌةةةةة وكٌةةةةل

 خدمةةةة لشةةةئون

 وتنمٌةةةة البٌئةةةة

 – المجتمةةةةةةةةةةع

وحةةةدة متابعةةةة 

 .الخرٌجٌن

 

 تقٌةةةةةةةٌم نتةةةةةةةائج -

 لخرٌجةةةةةةةى االداء

 .الكلٌة

 التحاق معدالت -

 الكلٌةةةةةة خرٌجةةةةةى

 .العمل بسوق

X X X X X 02222 

دعةةم انشةةاء وتفعٌةةل 

 رابطة الخرٌجٌن

بةةةةةةدء أنشةةةةةةطة  - عمٌد الكلٌة

 الرابطة

     
 

 دور تةةدعٌم -5

 فةةةةةةةى الكلٌةةةةةةةة

 التنةةةوٌر مجةةال

 الةةةوعى ونشةةةر

 علةةةى والتأكٌةةةد

 الثقافٌةةة الهوٌةةة

 وعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق

 .االنتماء

 القضةةةةةةةاٌا تحدٌةةةةةةةد

 والبٌئٌةةةةةةة الثقافٌةةةةةةة

 فةةةةةةةةى الموجةةةةةةةةودة

 .الخارجى المجتمع

 الكلٌةةةةة وكٌةةةةل

 خدمةةةة لشةةةئون

 وتنمٌةةةة البٌئةةةة

 – المجتمةةةةةةةةةةع

ادارة شةةةةةةةةئون 

البٌئةةةة وخدمةةةة 

 .المجتمع

 بالقضةةةةةاٌا قائمةةةةةة

 الثقافٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 واالجتماعٌةةةةةةةةةةةةةة

 التةةةةةةةى والبٌئٌةةةةةةةة

 لهةةةةةةةةةا تصةةةةةةةةةدت

 .الكلٌة

X X X X X 02222 
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 عةةدد زٌةةادة -6

 المةةةةةةةةةةؤتمرات

 والنةةةةةةةةةةةةةةدوات

 العمةةةل وورش

 التةةةةةى تعقةةةةةدها

 الكلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 والوحةةةةةةةةةةةةدات

 الطةةةةةةةةةابع ذات

 مةةةةةع الخةةةةةاص

 مؤسسةةةةةةةةةةةةةةات

 وهٌئةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةع

 .الخارجى

 خطةةةةةةةةةةة وضةةةةةةةةةةع

 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمؤتمرات

 وورش والنةةةةةةدوات

 ٌمكةةةن التةةةى العمةةةل

 الكلٌةةةةةة تقةةةةةدمها أن

 ذات والوحةةةةةةةةةةةدات

 الخةةةةةةاص الطةةةةةةابع

 وهٌئات للمؤسسات

 الخارجى عالمجتم

 الكلٌةةةة مجلةةةس

 الكلٌةةة وكٌةةل -

 خدمةةةة لشةةةئون

 وتنمٌةةةة البٌئةةةة

 -المجتمةةةةةةةةةةةةةةع

ادارة شةةةةةةةةئون 

البٌئةةةة وخدمةةةة 

 المجتمع

 

 المؤتمرات تحدٌد

 وورش والنةدوات

 التةةةةةةةةةى العمةةةةةةةةةل

 الكلٌةةةةةةةة تقةةةةةةةدمها

 ذات والوحةةةةةةدات

 الخاص الطابع

X X X X X 02222 

قٌةةةةةةةةةةةةةةةاس  -7

رضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 

المنتفعةةٌن عةةن 

شةةاركة األطةةراف م

المجتمعٌةةةةةةةة فةةةةةةةى 

 المجالس الحاكمة 

وجةةةةةود أطةةةةةراف  عمٌد الكلٌة

مجتمعٌةةةةةةةة فةةةةةةةى 

 المجالس الحاكمة

X X X X X 5222 
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الخةةدمات التةةى 

 تؤدٌها الكلٌة

استقصةةةةةةةةةةةةاء رأى 

المنتفعةةةةةةةةٌن عةةةةةةةةن 

الخةةدمات التعلٌمٌةةة 

والبحثٌةةةةةة وخدمةةةةةة 

المجتمةةةةةةةةع التةةةةةةةةى 

 تؤدٌها الكلٌة

 الكلٌةةةةة وكٌةةةةل

 خدمةةةة لشةةةئون

 وتنمٌةةةة البٌئةةةة

المجتمةةةةةةةةةةةةةةع، 

ادارة شةةةةةةةةئون 

 بٌئة.ال

تحلٌةةةةةةةةل نتةةةةةةةةائج 

 االستقصاء

X X X X X 02222 

 04111 االجمالى
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2115/2116لشهور عام الخطة التنفٌذٌة التفصٌلٌة   

 انفئبث  انمضتهذفت انمضئىل انكىد انمخزجبث طزق انتنفيذ اننشبط انـشــهز
انميزانيت 

 انمقتزحت

 يىنيى

0202 

 

 قبفهخ نتُظيى األسشح ٔ حًالد انتٕعيخ ٔ 4عذد  - -1

انقبفهخ انعالجيخ ثقشٖ انُٕيشاد )يشكض انًُشبح( ، 

انشٕساَيخ )يشكض انًشاغخ( ، جضيشح طًب )يشكض 

طًب( ، انكٕال )يشكض أخًيى ( ثًعذل يٕيبٌ / قبفهخ  

 ٔرنك ثبنتعبٌٔ يع انٓالل األحًش .

تذسيت أطجبء ٔصاسح انصحخ عهٗ انصحخ اإلَجبثيخ  -2

 نتضبيٍ  .ثبنتعبٌٔ يع انًشكض االيطبنٗ نهتًكيٍ ٔا

عقذ َذٔتٗ تٕعيخ عٍ أيشاض انصيف ٔانصحخ  -3

انُفسيخ نهًشاْقبد  نطبنجبد انفٕجيٍ انثبَٗ ٔانثبنث 

 ثبنفشقخ انثبنثخ ثًعبْذ انخذيخ االجتًبعيخ . 

 

قبفهةةةةةةةةةةةةةخ 

 عالجيخ

 د/ أحًذ فتحٗ حبيذ 

انًسئٕل انتُفيزٖ 

 نهقٕافم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د/ إيًبٌ عجذ انجبسظ 

 يحًذ

انًسئٕل انتُفيزٖ 

 ذٔادنهُ

عذد انفئبد 

 انًستٓذفخ

3663 

5333 
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 أغضطش

 م0202

 

 

 

 

 

 

 

 

صبتمبز 

 م 0202

 

 

 

 

 

 

 تفعيم انعًم ثًكبفحخ انعذٖٔ داخم انًستشفٗ . -3

تفعيةةةم َظةةةبو اإلحبنةةةخ ثةةةيٍ يستشةةةفيبد يحبفظةةةخ  -

 سْٕبج .

 تفعيم انتعبٌٔ يع انًستشفيبد انخبصخ ثسْٕبج . -

بد اسةةتًشاس انتةةذسيت ألطجةةبء ٔيًشتةةبد يسةةتفي -

ٔصاسح انصةةحخ يةةٍ خةةالل يشةةشٔم انتعهةةيى انطجةة  

 انًستًش .

تفعيم انعًم ثٕحذاد انشعبيخ انًشكضح ثًستشةفيبد  -

ٔصاسح انصةةحخ ثبنًحبفظةةخ ثتةةذسيت انكةةٕادس انجشةةشيخ 

 ثٓب 

إداسح انكهيخ ،إداسح   

انًششٔم ٔ أعضبء 

 ْيئخ انتذسيس ثبنكهيخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح ٔحًالد انقٕافم انخبصخ ثتُظيى األسش استًشاس

 –يٕيبٌ / قبفهخ  ×قبفهخ / شٓش  1انتٕعيخ )ثٕاقع 

اختيشد ْزِ انقشٖ ثُبء عه  حصش انقشٖ انًحشٔيخ 

 ثبنًحبفظخ ٔ ْٗ األكثش يٍ حيث تعذاد انسكبٌ(  

قبفهخ نتُظيى األسشح ٔ حًالد انتٕعيخ ٔ انقبفهخ  -

 نًذح يٕيبٌ  ثقشيخ قهفبٔ يشكض سْٕبج انٕقبئيخ

ٔقذ تى  -

ٔتع 

 يقتشح

نتكهفخ 

انقبفهخ 

انعالجيخ ، 

قبفهخ 

انتٕعيخ ، 

انُذٔاد 

انًختهفخ 

يسجقخ  

 )يشفقبد(

سئيس ٔأعضبء انهجُخ  

ٔاألطجبء انًعبنجٌٕ 

  -ثبنًستشفٗ انجبيعٗ

 انًستٓذفٌٕ

14433 

2333 
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 أكتىبز

 م 0202

 

 

 

 نىفمبز

 م 0202

 

قبفهخ نتُظيى األسشح ٔ حًالد انتٕعيخ ٔ انقبفهخ  -

 نًذح يٕيبٌ  ع انقبتٗ يشكض جشجبثقشيخ َج انٕقبئيخ

قبفهخ  -

 ٔقبئيخ

  

 

عذد انفئبد 

 انًستٓذفخ

6678 

2333 

قبفهخ نتُظيى األسشح ٔ حًالد انتٕعيخ ٔ انقبفهخ 

   ثقشيخ انطٕايم انششقيخ يشكض سبقهتّ انعالجيخ

 نًذح يٕيبٌ

 

قبفهخ 

 عالجيخ

عذد انفئبد   

 انًستٓذفخ

5848 

 

5333 

 ديضمبز

  م 0202

تُظيى األسشح ٔ حًالد انتٕعيخ ٔ انقبفهخ قبفهخ ن

نًذح   ثقشيخ َجع انقٕصخ يشكض داس انسالو انعالجيخ

 يٕيبٌ

قبفهخ 

 عالجيخ

عذد انفئبد   

 انًستٓذفخ

6311 

5333 

 ينبيز

  م 0200

قبفهخ نتُظيى األسشح ٔ حًالد انتٕعيخ ٔ انقبفهخ 

نًذح  ثقشيخ َجع انعضثخ يشكض انًشاغخ  انعالجيخ

 يٕيبٌ

 قبفهخ

 عالجيخ

عذد انفئبد   

 انًستٓذفخ

4633 

5333 

 فبزايز

  م 0200

قبفهخ نتُظيى األسشح ٔ حًالد انتٕعيخ ٔ انقبفهخ 

 انٕقبئيخ 

 نًذح يٕيبٌ ثقشيخ عشة األطبٔنخ يشكض أخًيى 

قبفهخ 

 ٔقبئيخ

عذد انفئبد   

 انًستٓذفخ

23654 

2333 
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 مبرس

 م 0200

 

 

نقبفهخ قبفهخ نتُظيى األسشح ٔ حًالد انتٕعيخ ٔ ا

نًذح   ثقشيخ َجع انجُيٍ يشكض طٓطب  انٕقبئيخ

 يٕيبٌ

قبفهخ 

 ٔقبئيخ

عذد انفئبد   

 انًستٓذفخ

4633 

2333 

 أبزيم

 م 0200
 

قبفهخ نتُظيى األسشح ٔ حًالد انتٕعيخ ٔ انقبفهخ 

 نًذح يٕيبٌ  ثقشيخ َجع أثٕ ثكش جٓيُخ انعالجيخ

قبفهخ 

 عالجيخ

 انًستٓذفٌٕ  

4167 

5333 

 مبيى

  م 0200

قبفهةةخ نتُظةةيى األسةةشح ٔ حًةةالد انتٕعيةةخ ٔ انقبفهةةخ 

 نًذح يٕيبٌ  ثقشيخ  َجع اإلتفبٖٔ انًُشبح  انعالجيخ

قبفهخ 

 عالجيخ

عذد انفئبد   

 انًستٓذفخ

3655 

5333 

 يىنيى

  م 0200

قبفهخ نتُظيى األسشح ٔ حًالد انتٕعيخ ٔ انقبفهخ 

 نًذح يٕيبٌ  ثقشيخ َجع حسَّٕ يشكض طًب انٕقبئيخ

 قبفهخ

 ٔقبئيخ

عذد انفئبد   

 5222 انًستٓذفخ

2333 

 43333 االجًبنٗ
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2115/2116الخطة التنفٌذٌة التفصٌلٌة لعام   

 

 ذات الوحدات وتفعٌل بها المحٌطة والبٌئة الصعٌد جنوب مجتمع وخدمة المستدامة التنمٌة تحقٌق فً الكلٌة وقدرة فاعلٌة زٌادةالغاٌة العظمى: 

 الكلٌة فً الخاص الطابع

 األنشطة الهدف اإلستراتٌجً

 ذات الوحةةةةدات وتشةةةةجٌع إنشةةةةاء -0

 موارد لتعظٌم بالكلٌة الخاص الطابع

 المجتمةع حاجات وتلبٌة الذاتٌة الكلٌة

 .البٌئة وتحسٌن

 وتنمٌة المجتمع لخدمة الموثقة الخطة تنفٌذ متابعة -

 البٌئة

 البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة بأنشطة التوعٌة للٌة تنفٌذ -

 والتعرٌةةةةةف الةةةةةوعً لنشةةةةةر برنةةةةةامج وتطبٌةةةةةق وجةةةةةود

 بالكلٌةة وأهمٌتها وأهدافها الخاص الطابع ذات بالوحدات

 .المحٌطة البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة فً ودورها
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 البةةةةةةةةةةةةرامج عةةةةةةةةةةةةدد زٌةةةةةةةةةةةةادة -0

 التةةةةةةً والخةةةةةةدمات والمشةةةةةةروعات

 الخاص الطابع ذات الوحدات تقدمها

 تحقٌةةةق فةةةً لإلسةةةهام وذلةةةك بالكلٌةةةة

 .البٌئة وتنمٌة لمجتمعا أهداف

 تقةةةدمها التةةةً الخةةةدمات لتسةةةوٌق للٌةةةة وتطبٌةةةق وضةةةع

 لزٌةةةادة وذلةةةك بالكلٌةةةة الخةةةاص الطةةةابع ذات الوحةةةدات

 .للكلٌة الذاتً التموٌل مصادر

 

 تقةةةةدٌم فةةةةً الكلٌةةةةة دور تطةةةةوٌر -3

 والبحثٌةةةةةةةة العلمٌةةةةةةةة االستشةةةةةةةارات

 قطاعةات لمختلف والبٌئٌة والتعلٌمٌة

 .المجتمع ومؤسسات

 والتعلٌمٌةة والعلمٌةة البحثٌةة االستشةارات حصةرو تحدٌد

 الطةةةابع ذات الوحةةةدات تقةةةدمها أن ٌمكةةةن التةةةً والبٌئٌةةةة

 ومؤسسةةةات قطاعةةةات لمختلةةةف القضةةةاٌا فةةةً الخةةةاص

 .المجتمع

 الكلٌةةةةةةة بةةةةةةٌن الةةةةةةروابط تقوٌةةةةةة -4

 مةةةةةع التوافةةةةةق لتحقٌةةةةةق وخرٌجٌهةةةةةا

 وتنمٌةةةةةة العمةةةةةل سةةةةةوق متطلبةةةةةات

 .المجتمع

 علةى للتعةرف الكلٌةة جًخرٌ لمتابعة للٌة وتطبٌق وضع

 العمل سوق متطلبات مع مواءمتهم مدى

 الخرٌجٌن رابطة وتفعٌل إنشاء دعم

 مجةةةةال فةةةةً الكلٌةةةةة دور تةةةةدعٌم -5

 علةةى والتأكٌةةد الةةوعً ونشةةر التنةوٌر

 .االنتماء وعمق الثقافٌة الهوٌة

 المجتمةةع فةةى الموجةةودة والبٌئٌةةة الثقافٌةةة القضةةاٌا تحدٌةةد

 .الخارجً
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 والنةدوات المةؤتمرات عدد زٌادة -6

 الكلٌةةةة تعقةةةدها التةةةً العمةةةل وورش

 مةةع الخةةاص الطةةابع ذات والوحةةدات

 المجتمةةةةةةةةع وهٌئةةةةةةةةات مؤسسةةةةةةةةات

 .الخارجً

 التةةً العمةةل وورش والنةةدوات بةةالمؤتمرات خطةةة وضةةع

 الخةةاص الطةةابع ذات والوحةةدات الكلٌةةة تقةةدمها أن ٌمكةةن

 الخارجً المجتمع وهٌئات للمؤسسات

 عةةةةن المنتفعةةةةٌن رضةةةةاء قٌةةةةاس -7

 الكلٌة تؤدٌها التً الخدمات

   الحاكمة المجالس فً مجتمعٌة ال األطراف مشاركة

 والبحثٌة التعلٌمٌة الخدمات عن المنتفعٌن رأى استقصاء

 الكلٌة تؤدٌها التً المجتمع وخدمة
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 اجسوه جامعة

 البشري الطب كلٌة
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(: قرار ات اعتماد خطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة0مرفق رقم )  

جمس الكمية بالقرار تم اعتماد الخطة الخمسية الثانية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة من م -
 .25/7/2015( والمنعقدة بتاري  272( بجمستو رقم )735رقم )

 

 




