األهداف

األنشطة والمهام
إعداد برامج لتوعية المجتمع الداخلى و
الخارجى بأهمية أنشطة خدمة المجتمع و تنمية
البيئة عن طريق إعالنات ورقية و إلكترونية و
ندوات
إستبيان للمجتمع الداخلى و الخارجى لتحديد
إلحتياجات المجتمع.

تقديم خدمة وضع الخطط و الغايات و األهداف و آليات
التنفيذ وفق قائمة اإلحتياجات
مجتمعية
متميزة
العرض على األقسام العلمية و اإلدارية.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

قائمة باإلحتياجات المجتمعية




استبيانات لتحديد احتياجات المجتمع الداخلي
والخارجي وتحليل أراء المستفيدين




مخاطبة االقسام العلمية واإلدارة عن االحتياجات

التوقيت

2014
وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع و تنمية البيئة
لجنة خدمة المجتمع و تنمية
البيئة
وحدة إدارة الجودة
أعضاء هيئة التدريس و
الطالب المشاركين

2014
 2015/ومستمر
20.000جم

عرض خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مجلس
الكلية واعالنها

إعداد الخطة وإعتمادها من مجلس الكلية
2015/6-1
إعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ من قبل
وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية
البيئة.
إتخاذ اإلجراءات التصحيحية و تحسين الخطة
وفق التغذية الراجعة من تقارير المتابعة.

1

الميزانية

األهداف

مسئولية التنفيذ

األنشطة والمهام

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

أنشطة الكلية فى مجال خدمة المجتمع و تنمية
البيئة:

قائمة باالنشطة المنفذة واالجراءات التصحيحية ان
وجدت:
*المؤتمر الثالث العلمى العالمى للعلوم الصيدلية
والصناعات الدوائية فى الفترة من / 2/ 11-9
 2015بحضور محلى و عالمى للعلماء.



إقامة مؤتمر عالمى للعلوم الصيدلية.



ملتقى توظيفى سنوى.



حفل خريجين سنوى.



قوافل طبية.

* قوافل طبية إلى المناطق األكثر إحتياجاً.



اإلحتفال بالمناسبات اإلجتماعية مثل
عيد األم و يوم اليتيم.

* اإلحتفال بالمناسبات اإلجتماعية المختلفة.



زيارة للمستشفيات.



استشارات علمية



ندوات و ورش عمل.




بروتوكوالت تعاون.
تدريب الطالب والخريجين بمصنع
األدوية



مركز المعلومات الدوائية

ندوات تثقيفية و نشرات تعلمية ودورات تدريبية
ومتابعة اخبار مستجدات لسوق الدواء المصري



إستبيانات لقياس رضا المجتمع
الداخلى و المجتمع الخارجى

تحليل االستبيانات واستخدامها في االجراءات
التصحيحية ان وجدت

* نسبة المشاركة من الشركات و الطالب بالملتقى
الوظيفى.







إدارة الكلية.
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا والبحوث
كيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع و تنمية البيئة.
لجنة خدمة المجتمع و تنمية
البيئة.
أعضاء هيئة التدريس و
العاملين و الطالب المشاركين

التوقيت

2015/2/11-9

 2014بمعدل 3-2
قوافل سنويا
 2013ومستمر كل
عام

*تقديم استشارات وحل مشكالت بعض االطراف
ذات الصلة

 2015ومستمر
 2013ومستمر
2015
 2012ومستمر

2

-6/ 2016-9
2017

الميزانية

1.000.000جم

األهداف

األنشطة والمهام

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

مسح شامل للكلية من حيث المساحات
واإلرتفاعات.
وثيقة التقدير الكمي معتمدة وموثقة
دراسة نسبة عدد الطالب بالكلية إلى مساحة
المدرجات والمعامل والممرات لمطابقتها
بالمعايير المعتمدة من الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واإلعتماد.
توفير متطلبات وتطبيق قواعد األمن و
السالمة عن طريق:

توفير بيئة
جامعية
آمنة و
صحية

 تصميم لوحات األمن و السالمة و لوحاتالمخارج و لوحات إستخدام طفايات الحريق.
 توفير طفايات الحريق وخراطيم المياه توفير أدشاش لغسيل الوجه و العينينبالمعامل
 توفير نظام لشفط األبخرة و الغازات داخلالمعامل.
تنفيذ نظام مركزي مقاوم للحريق بالجامعة (رشاشات سقفية اوتوماتيكية)
 تدريب العاملين على إستخدام أجهزة اإلنذارو طفايات الحريق.
 وضع نظام و قواعد لتخزين المواد الكيميائيةو إستيفاء بيانات األمان لها.



وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
االدارة الهندسية
وحدة ضمان الجودة

2013
2014/
ومستمر كل عام



إدارة الجامعة.

2015-2013



وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع و تنمية البيئة.



لجنة الصحة و السالمة
المهنية و إدارة األزمات و
الكوارث.
االمن الصناعي بالجامعة



أعضاء هيئة التدريس
المشاركين.




*إستيفاء متطلبات األمن و السالمة بالكلية مكتملة
ومفعلة
* خطة تدريب و كوادر مؤهلة للتعامل مع الحاالت
الطارئة.

التوقيت



 2013ومستمر
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20.000جم

5.000.000جم

2015/2014

-صيانة أجهزة المعامل.

الميزانية

األهداف

توفير بيئة
جامعية
آمنة و
صحية

األنشطة والمهام

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

وضع خطة معتمدة للطوارىء و اإلخالء
بالكلية منسقة مع خطة الجامعة أثناء الخطر

كتيب معتمد لخطة الطوارىء

* تفعيل التخلص اآلمن للمخلفات البيولوجية و
الكيميائية بمعامل الكلية.

* عقد مع شركة تخلص من النفايات الضارة.

توفير متطلبات األمن و السالمة لذوى
اإلحتياجات الخاصة عن طريق:

إستيفاء متطلبات األمن و السالمة لذوى اإلحتياجات
الخاصة.






مسئولية التنفيذ

2015
2015/2014

تنفيذ منزلق بمدخل
الكلية.
توفير دورة مياه
بالمعايير الالزمة لذوى
اإلحتياجات الخاصة.
توفير مصعد.
تحديد شخص مدرب
للمساعدة أثناء حالة
الخط.

تطبيق قواعد السالمة و الصحة المهنية من
خالل:
^ شهادات صحية للعاملين بالكافيتريا.
^ التأمين الصحى للعاملين و الطالب.
^ عيادة مجهزة للحاالت المرضية الطارئة.

التوقيت

2017

2014/2013
ومستمر

استيفاء متطلبات السالمة و الصحة المهنية.
عيادة مجهزة.
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الميزانية
 2.000جم

األهداف

األنشطة والمهام

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

مسئولية التنفيذ

عقد دورات تأهيلية لسوق العمل لطالب

دليل التدريب الميدانى للطالب

*وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

السنوات األخيرة بالكلية.
توفير التدريب الميدانى لطالب السنوات

*وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و
تنمية البيئة.

التعليم المستمر

النهائية فى كافة مجاالت العمل الصيدلى.

*مكتب متابعة الخريجين بالجامعة

خريج

* إقامة ورش عمل لطالب السنوات النهائية.

* لجنة متابعة الخريجين بالكلية

مؤهل

إقامة ملتقى وظيفى سنوى بالجامعة

يمتلك

قياس التوجه الوظيفى للطالب على وشك

* إدارة التدريب بالجامعة.

مهارات

التخرج.

* أعضاء هيئة التدريس المشاركين.

التوظيف

إنشاء لجنة لمتابعة شئون الخريجين

لجنة معتمدة لمتابعة الخريجين

لمهنة

إنشاء قاعدة بيانات لمتابعة الخريجين على

قاعدة بيانات مكتملة للخريجين على موقع الكلية

الصيدلة.

موقع الكلية.
دعوة الخريجين لحضور الملتقى التوظيفى و

نسبة المشاركة بالملتقى الوظيفي السنوي

التوقيت

2015/2014
ومستمر

* إدارة الجودة.

2015

 2013ومستمر

وجود رابط على موقع الجامعة للخريجين

حفل الخريجين.
* التواصل اإللكترونى بالخريجين
دعوة الخريجين لحضور أنشطة الكلية المختلفة

التواصل

استبيانات لقياس رضا الطالب والخريجين

تحليل االستبيان واتخاذ االجراءات التصحيحية ان

والمجتمع الخارجي

وجدت

الدائم مع
خريجي

*تمثيل الخريجين باللجان المنبثقة عن مجلس

الكلية

الكلية.

2014/10-9

تمثيل الخريجين ببعض لجان الكلية
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الميزانية

330.000جم

األهداف

تعظيم
مشاركة
األطراف
المجتمعية

األنشطة والمهام

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

تمثيل األطراف المجتمعية بمجلس الكلية و
اللجان المختلفة .

مشاركة فاعلة لألطراف المجتمعية بمجالس الكلية
و اللجان المختلفة

* دعوة األطراف المجتمعية للمشاركة فى
تطوير البرامج و المقررات

مشاركة فاعلة فى تطوير برامج و مفاهيم دراسية
من قبل أطراف مجتمعية



دعوة شركات الدواء للمساهمة فى الملتقى
التوظيفى و حفل الخريجين.

توافر أماكن تدريب بالشركات و المستشفيات و
الصيدليات للطالب




عقد بروتوكوالت تعاون مع المؤسسات
الخيرية و الجهات المجتمعية المختلفة لتوفير
أدوية و متطلبات القوافل الطبية

مشاركة أطراف مجتمعية فى الملتقى التوظيفى و
حفل الخريجين واالنشطة المجتمعية

دعوة العلماء من الخارج و الداخل للمشاركة
فى المؤتمر العالمى لكلية العلوم الصيدلية و
الصناعات الدوائية.

استبيانات قياس رضا االطراف المجتمعية
عن الخدمات المقدمة

مسئولية التنفيذ

*وجود لجنة للتعامل مع المستفيدين معتمدة
*مشاركة علماء من الداخل و الخارج بمؤتمر
الكلية العالمى.
* توافر بروتوكوالت تعاون
* توفير فرص عمل
*استبيانات قياس الرضا وتحليل نتائجها واالخذ
بالتغذية الراجعة




إدارة الكلية.
وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع و تنمية البيئة
أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة
الخريجون والطالب
اطراف مجتمعية ذات الصلة

التوقيت

الميزانية

سبتمبر 2013
ومستمر الى 2017

 50.000جم

 2013ومستمر كل
عام
2015/4-3

2015/2/11-9

رضا االطراف المجتمعية عن الخدمات المقدمة
تحليل االستبيانات واتخاذ اجراءات تصحيحية ان
وجدت
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