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 2021 -2020  جامعة هليوبوليس  - العالج الطبيعىكلية  -لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  - الخطة التنفيذية

 هدف استراتيجي الغايات
األهداف اإلجرائية /  

 التنفيذية 
 مؤشرات النجاح  المسئول التوقيت  آليات التنفيد 

الموارد  

 المطلوبة

الكلية في . تعظيم دور  3

خدمة   في  اإلسهام 

البيئة   وتنمية  المجتمع 

التنمية   يحقق  بما 

 المستدامة

أنشطة    3.1 تعظيم  

لخدمة   الكلية 

وتنمية  المجتمع 

 البيئة 

 

تحديث خطة خدمة -1

المجتمع و تنمية 

البيئة بناء علي 

دراسة اإلحتياجات 

 المجتمعية 

دراسة اإلحتياجات 

المجتمعية عن طريق  

 إستطالعات راي و

 مقابالت 

 لجنة خدمة المجتمع  09/2020

 ولجنة اإلستبيانات 

اإلحتياجات  تحليل نتائج دراسة 

 المجتمعية 

  

2,000 

تعديل األهداف 

اإلستراتيجية و  

التنفيذية للخطة بناء  

 علي الدراسة 

لجنة خدمة المجتمع   09/2020

ولجنة التخطيط 

 اإلستراتيجي 

خطة معدلة و معتمدة  بناء علي 

 نتائج الدراسة 

- 

توعية منسوبي   -2

الكلية  باألنشطة 

 المجتمعية للكلية.

ندوة    2تنظيم  عدد 

لجميع  منسوبي  الكلية 

للتوعية بالخدمات 

 المقدمة للمجتمع سنويا

الى    09/2020

06/2021   

 1,000 الوثائق الخاصة بالندوات لجنة خدمة المجتمع

اإلعالن عن انشطة  

دوريا علي  الكلية 

الموقع اإللكتروني و  

 في لوحة اإلعالنات 

الى    10/2020

  3كل    06/2021

 اشهر

لجنة اإلعالم ولجنة  

 خدمة المجتمع

الموقع اإللكتروني ووثائق   

 اإلعالنات الخاصة باألنشطة

توعية المجتمع  -3

 بأنشطة الكلية

ندوة   1تنظيم عدد 

لجميع الفئات  

المجتمعية للتوعية  

باألنشطة المجتمعية  

 التي تقدمها الكلية

الى    11/2020

06/2021 

 2,000 الوثائق الخاصة بالندوة لجنة خدمة المجتمع

اإلعالن عن األنشطة 

على الموقع  

اإللكتروني و في  

لوحات اإلعالنات و  

 تحديثها دوريا 

الى    09/2020

  3كل    12/2021

 اشهر

لجنة اإلعالم و لجنة  

 المجتمعخدمة 

 

 

 

 

والوثائق   اإللكتروني  الموقع 

 الخاصة باإلعالنات 

- 

التعاون مع المستشار  

اإلعالمي للجامعة 

لإلعالن عن انشطة  

خدمة المجتمع في 

اإلعالم   لجنة اإلعالم  شهريا  بوسائل  اإلعالن 

 المختلفة

- 
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 هدف استراتيجي الغايات
األهداف اإلجرائية /  

 التنفيذية 
 مؤشرات النجاح  المسئول التوقيت  آليات التنفيد 

الموارد  

 المطلوبة

 وسائل اإلعالم شهريا 

حملة 1تنظيم عدد 

 للتوعية سنويا 

الى    05/2020

06/2021 

  الوثائق الخاصة بالحملة  والقافلة  لجنة خدمة المجتمع

الجهة والموافقه   -)مخاطبة 

 الصور(  -الرسمية

30,000 

قافلة   1تنظيم عدد 

 طبية سنويا 

الى    04/2020

06/2021 

في    -4 المشاركة 

و  الندوات  

التي   المحاضرات 

مؤسسات   تنظمها 

 المجتمع المدني.

بإلقاء  المشاركة 

عدد   في    2محاضرة 

لمؤسسات   ندوة 

 المجتمع المدني سنويا. 

 الى  07/2020

 /062021  

1 

 600 الوثائق الخاصة بالندوة لجنة خدمة المجتمع

 

األبحاث    -5 توجيه 

المجتمع  لخدمة  العلمية 

الكلية  خطة  يحقق  بما 

 للبحث العلمي

و  مشاكل  دراسة 

و   المجتمع  احتياجات 

البحثية  اعداد   الخطة 

الدراسة              على  بناء 

مع   )اجتماعات 

و  المجتمع  اطراف 

 استطالع رأي( 

لجنة   10/2020 و  الكلية  مجلس 

 البحث العلمي

 

 قرار مجلس الكلية 

 

 الدراسة 

 

 الخطة البحثية

 

 ابحاث منشورة تخدم المجتمع 

1,500,000 

 

البحث   خطة  توجيه 

لتحقيق  العلمي 

 اإلحتياجات المجتمعية

قرار مجلس الكلية وخطة البحث 

 العلمي

حمالت    -6 تنظيم 

 للتبرع بالدم

 

عدد   حملة    1تنظيم 

 للتبرع بالدم سنويا 

الى    07/2020

06/2021 

 الوثائق الخاصة بالحملة  لجنة خدمة المجتمع

الموافقة  و  الجهة  مخاطبة 

 الرسمية و الصور 

- 

الكلية تطوير انشطة    -7

بناء   المجتمع  لخدمة 

إستطالعات  نتائج  علي 

 الراي للفئات  المختلفة

لخطة   دورية  مراجعة  

بناء   المجتمع  خدمة 

علي نتائج إستطالعات  

 الراي للفئات  المختلفة 

الى    09/2020

03/2021 

في خطة خدمة خدمة   لجنة خدمة المجتمع  التعديالت 

نتائج   علي  بناء  المجتمع 

ل الراي  لفئات  إستطالعات 

 المختلفة

1,000 
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 هدف استراتيجي الغايات
األهداف اإلجرائية /  

 التنفيذية 
 مؤشرات النجاح  المسئول التوقيت  آليات التنفيد 

الموارد  

 المطلوبة

توعية منسوبي   3.2

الكلية باألنشطة 

المجتمعية للكلية و  

 أهمية مشاركتهم

 

هيئة   تحفيز  -1 أعضاء 

و الهيئة التدريس 

المشاركة   على  المعاونة 

لخدمة   الكلية  انشطة  في 

 المجتمع 

المشاركة   ضع  و 

ضمن  المجتمعية 

أداء  تقييم   معايير 

التدريس  هيئة  أعضاء 

 والهيئة المعاونة 

10/2020  

 

 

 

 

 

 

وحدة مجلس الكلية و

 ضمان الجودة 

الكلية  مجلس  معايير    و  قرار 

 تقييم األداء معدلة و معتمدة 

- 

تكريم عضو هيئة  

التدريس و عضو 

الهيئة المعاونة األكثر  

مشاركة في الخدمة  

 سنويا  المجتمعية

مجلس الكلية و لجنة   09/2020

 خدمة المجتمع

 قرار مجلس الكلية 

 سنويا  الوثائق الخاصة بالتكريم

1,000 

تعزيز مشاركة   3.3

األطراف 

 المجتمعية في   

 أنشطة الكلية 

 

تفعيل  المشاركة  -1

المجتمعية في مناقشة  

 انشطة الكلية. 

تمثيل األطراف 

المجتمية بفرد علي 

األقل في تشكيل اللجان     

والمجالس و  في وحدة 

 الجودة ضمان  

10/2020 

 

عميد الكلية و مجلس 

 الكلية 

 

 تشكيل مجلس الكلية المعتمد

 تشكيل اللجان المعتمدة 

محاضر إجتماعات اللجان  

 والمجالس ووحدة الجودة

20,000 

 

عدد   أو    1تنظيم  ندوة 

للجمعيات  عمل  ورشة 

مؤسسات   و  األهلية 

و  المدني  المجتمع 

العمل   سوق  ممثلي 

الكلية   سنويا بداخل 

انشطة  تطوير  لمناقشة 

 الكلية. 

الى    09/2020

06/2021 

 

المجتمع  خدمة  لجنة 

 وعميد الكلية

 - الوثائق الخاصة بالندوة

و   اجتماعات  عقد 

مع   رأي  استطالع 

اطراف المجتمع سنويا  

 لتقييم أنشطة الكلية

لجنة خدمة المجتمع و   

 لجنة اإلستبيانات 

 

 باإلجتماعات و الوثائق الخاصة 

إستطالع   و  اإلجتماع  محاضر 

 الراي 
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 هدف استراتيجي الغايات
األهداف اإلجرائية /  

 التنفيذية 
 مؤشرات النجاح  المسئول التوقيت  آليات التنفيد 

الموارد  

 المطلوبة

الكلية   انشطة  تعديل 

للتحسين   خطة  ووضع 

نتائج  علي  بناء 

 إستطالع الرأي سنويا 

لجنة   سنويا 9شهر  و  الكلية  وكيل 

 المراجعة الداخلية 

خطة  و  المعدلة  األنشطة 

 التحسين سنويا 

 

التعاون مع  3.4

الجمعيات األهلية  

في  خدمة  

المجتمع و تنمية 

 البيئة

مع   -2 لقاءات  عقد 

األهلية  الجمعيات 

في   دورهم  لمناقشة 

 المشاركة المجتمعية 

مع   سنوي  لقاء  تنظيم 

 الجمعيات األهلية 

لجنة  10/2020 و  الكلية  عميد 

 خدمة المجتمع

األنشطة   و  اللقاء  محضر 

 المجتمعية المنفذة 

1,000 

 


