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الميزانية 

 التقديرية

وسائل  مؤشرات النجاح المدة الزمنية

 التنفيذ/االنشطة

 المسئولون عن

 التنفيذ

الهدف  الهدف التكتيكي

 االستراتيجي

الغاية 

 االستراتيجية

يتم حساب نفقات 

كل قافلة علي 

 حدي تبعا لالتي:

 تاالنتقاال .1

كشف  .2

الحاالت 

)قيمة 

الكشف*عدد 

الحاالت 

حسب كل 

 تخصص(

قيمة االدوية  .3

المستحقة 

للعالج من 

الصيدلية 

 المجانية

لتحاليل قيمة ا .1

واالشعة 

والتحويل 

 للمستشفي

وقد تتراوح 

التكلفة من 

20000 

خطة سنوية 

   بالقوافل

تشكيل فريق  .2

 التوعية

الصحية وفريق 

 خدمة المجتمع

زيادة عدد  .3

 القوافل الطبية

زيادة نسبة  .4

رضا 

المستفيدين من 

 القافلة

زيادة مشاركة  .5

االعمال رجال 

وأصحاب 

المصالح في  

 دعم القوافل

عدد ب بيان .6

المتدربين من 

األطباء اثناء 

 القوافل

الحاالت ب بيان .7

والتي  المحولة

يتم متابعتها 

   بعد القوافل

1.1.1. 

. عمل خطة سنوية 1

 الالماكن األكثر احتياج

في قري وريف مصر 

وموائمتها مع خطة 

المجلس االعلي 

للجامعات وجامعة 

 اإلسكندرية

. مخاطبة بنك الدواء 2

وشركات االدوية لدعم 

 وافل الطبيةالق

. اشراك كليات 3

القطاع الطبي 

المختلفة في بعض 

-القوافل )اسنان

-تمريض-صيدلة

معهدي الصحة 

 والبحوث(

.مخاطبة عميد 4

الكلية بالتخصصات 

المشاركة في القوافل 

واخطار الجامعة 

 واالمن

رئيس لجنة القوافل 

التوعية فريق و 

الصحية مع وكيل 

 ومساعديه الكلية

 

زيادة عدد القوافل  .1

الطبية والتوسع 

في النطاق 

الجغرافي ليشمل 

الحافظات 

 المجاورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اده فاعلية يز 1.1

اعمال اللجان 

 ٪20بنسبه 

بنهاية الخمس 

 سنوات

توسيع نطاق -1

الصحية الخدمات 

 الطبية المجتمعية  و

 



جنية مصري 

للقوافل داخل 

اإلسكندرية 

الي 

200000 

للقوافل خارج 

المحافظة 

 مثل سيوة

تشجيع المشاركين  -5

في القوافل الطبية عن 

طريق منحهم شهادات 

موثقة من وكيل خدمة 

المجتمع والبيئة 

 بالكلية.

1.1.2 

.عقد ندوات تثقيفية 1

وتوزيع ملصقات 

 إعالنية

.عمل قوافل لمسح 2

االمراض السارية 

 والغير سارية

.عمل ورشات عمل 3

لتدريب أطباء المناطق 

النائية ويشمل 

التدريب الحضور 

الفعلي للكشف 

 واإلجراءات الطبية

1.1.3 

مخاطبة األقسام لزيادة 

/الوحدات عدد األقسام 

المشاركة والتي لم 

تشارك من قبل في 

اقسام  5القوافل بواقع 

خالل الخمس في 

 سنوات

 

 

 

 

 

 

 

التوسع في  .2

مجاالت نشاط 

القوافل ليشمل 

ية التوعية الصح

 وتدريب األطباء

ومسح االمراض 

 الغير سارية

 

 

 

 

 

 

 

زيادة التخصصات  .3

 داخل القوافل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.4 

.عمل ورقة تحويل 1

للحاالت التي تحتاج 

 رعاية اعلي

.تخصيص فريق من 2

الطلبة وأطباء 

االمتيازلمتابعة 

 الحاالت المحولة 

.تعزيز قاعدة 3

البيانات الخاصة 

بالحاالت المحولة من 

 القوافل الطبية

1.1.5 

تفعيل بروتوكوالت 

التعاون مع وزارة 

الصحة بمطروح 

واإلسكندرية ومتابعة 

 األطباء المدربين

 

 

1.1.6 

مخاطبة األقسام 

المختلفة لترشيح 

بعض من أعضائها 

للمشاركة في تكوين 

 فريق لخدمة المجتمع

متابعه الحاالت  .4

ذات الحاجة بعد 

القافلة وتحويلها 

بمعرفه مجموعه 

من األطباء 

المقيمين حسب 

 احتياجاتها.

 

 

 

 

 

 

تعاون مع زيادة ال .5

وزاره الصحة 

لرفع كفاءة 

اطباءها في 

المناطق النائية 

من خالل برامج 

تدريبية أثناء 

 القوافل الطبية.

 

  فريقتشكيل  .6

 خدمة المجتمعل

من اعضاء هيئة 

التدريس بالكلية 

من  ومعاونيهم

مختلف األقسام 

االكاديمية 

واالكلينيكية 

مع  بالكلية 



تغذيتها المستمرة 

بأعضاء جدد من 

 المجتمع الطبي.

تكون منوطة و

 باالعمال االتية:

القوفل والتوعية 

الطبية ومعارض 

المالبس ومؤتمرات 

الكليةوتحسين بيئة 

 العمل بالكلية

 30000حوالي 

جنية مصري 

 سنويا

عدد ورش ب بيان.1 خطة سنوية

العمل والندوات 

 السنوية

عدد ب بيان.2

 المستفيدين منها

نسبة رضا بيان ب .3

 الحضور عنها

بيان بعدد -4

الملصقات والمواد 

 االرشادية

.ارسال 1.21.

خطابات القسام 

الكلية المختلفة 

بشان تكوين 

فريق للتوعية 

 الصحية

 

 

.عمل 1.2.2

خطة سنوية 

للندوات الصحية 

ندوات(  10)

 3وورش العمل)

 ورش(

 

.طباعة 1.2.3

ارشادية مواد 

 وتوزيعها

وكيل الكلية 

فريق ومساعديه و

التوعية الصحية 

ومشرف البرنامج 

التدريبي لألطباء 

 االمتياز

بالتعاون مع 

األقسام المعنية وما 

طلبة  5 ال يقل عن 

الكلية من اسر من 

 الكلية المختلفة

 

 

 

 شكيل فريقت -1

للتوعية الصحية 

من %5يضم 

أعضاء هيئة 

التدريس وشباب 

األطباء االمتياز 

 وطلبة الكلية.

زيادة عدد  -2

الندوات الطبية 

والصحية داخل 

وخارج الكلية 

 وخالل القوافل

 

زيادة المواد  -3

اإلرشادية للتوعية 

مشكالت بال

الشائعة  الصحية

 في المجتمع

عقد ورش عمل  -4

خاصة باإلسعافات 

االولية موجهة 

تعزيز برنامج 1-2.

توعيه صحية 

 متعدد الوسائل

 ٪20بنسبه 

بنهاية الخمس 

 سنوات

 



للمجتمع بمختلف 

 فئاته.

 

جنية 10000

 سنويا مصري

خمس 

بروتوكوالت 

في خالل 

 الخمس سنوات

عدد ب بيان.1

 بروتوكالت التعاون

بيان بقيمة .2

التمويل الزيادة في 

 المادي 

اقسام  بعدد بيان.3

 المشاركة الكلية

.بيان بتشكيل 4

 فريق إدارة العالقات

.بيان بعدد المراكز 5

الطبية 

والمستشفيات التي 

تم التعاون معها او 

تقديم االستشارات 

 لها

مخاطبة الجهات  .1

الحكومية والغير 

حكومية لعمل 

بروتوكوالت 

تعاون جديدة 

وتعزيز 

البروتوكوالت 

 القائمة

عمل بروتوكوالت  .2

تعاون مع 

منظمات المجتمع 

 المدني

والمنظمات 

الدولية كمنظمه 

الصحة العالمية 

واألمم المتحدة 

لتشجيعهم على 

التمويل المادي 

والتقني 

 ةبحثيالمشاريع لل

والمسح 

 الميداني.

عمل خطه  .3

للتعاون مع 

 الجهات والمراكز

الطبية 

والمؤسسات 

المتقدمة إلثراء 

التعاون العلمي 

والبحثي وخدمة 

وكيل الكلية 

ومساعديه وأساتذة 

من قسم طب 

بالتعاون  المجتمع

 الفريقمع 

وأعضاء  المسئول

 من األقسام المعنية

فريق تشكيل  .1

إلدارة العالقات 

بين الكلية واي 

جهة خارجية 

سواء حكومية او 

غير حكومية او 

 دولية

 

زيادة التعاون 1-3.

مع الجهات 

الحكومية واألهلية 

والدولية العاملة 

في مجاالت 

 10الصحة بنسبة 

بنهاية الخمس  %

 سنوات.

 



المجتمع بمتوسط 

خمس مراكز 

خالل طبيه في 

 خمس سنوات

انشاء الية  .4

للتواصل مع هذه 

 المنظمات.

اقسام  خاطبةم .5

الكلية بتقديم 

االستشارات 

العالية التخصص 

للمستشفيات 

والمراكز الطبية 

الحكومية مجانا 

وللغير حكومية 

مقابل اجر رمزي 

بمعدل مشروع 

 واحد سنويا

حسب خطة  مثل القوافل

الدولة في 

المبادرات 

 القومية

عدد القوافل بيان ب

المشاركة في 

 المبادرات القومية

مخاطبة األقسام 

وعميد الكلية بتوفير 

األطباء الالزمين 

للمشاركة في 

المبادرات ورفع تقرير 

 بما حدث

التوعية  فريق

الصحية ولجنة 

القوافل مع وكيل 

 الكلية ومساعديه

م مع األقسا

 المختصة

تعاون مع وزارة لا-1

الصحة لتعزيز دور 

في تنفيذ الدولة 

المبادرات القومية في 

 مصر

تعزيز دور -1-4

الكلية في 

المشاركة في تنفيذ 

المبادرات القومية 

 في مصر

 

        

جنية  30000

 سنويا مصري

عدد بيان ب.1 خطة سنوية

المستفيدين من 

خدمات الصراف 

االلي والشهر 

 العقاري

نسبة رضا بيان ب.2

المستفيدين من 

 الخدمات

2.2.1 

مخاطبة األقسام 

لتشجيع أعضاء هيئة 

التدريس لالشتراك في 

فريق تحسين بيئة 

 العمل

 

 

وكيل الكلية 

 فريقو ومساعديه

تحسين بيئة العمل 

 بالكلية

 

تشكيل فريق  .1

 تحسين بيئة العمل

 

 

 

 

زيادة نسبة  1-2

انتماء العاملين 

بالكلية من اعضاء 

هيئة التدريس 

واالداريين بحوالي 

بنهاية  20%

 الخمس سنوات

 

دعم تكوين .2

الهوية 

المهنية 

للمنتمين 

للكلية 

)أعضاء هيئة 

التدريس 



عدد بيان ب.3

المشاركين من 

المجتمع الجامعي 

في المشاريع 

البحثية الخاصة 

 بصحة المراة

.بيان بتشكيل 4

فريق تحسين بيئة 

 العمل بالكلية

2.1.2 

.تعزيز التعاون مع 1

 الشهر العقاري

.مخاطبة البنوك 2

لصيانة ماكينات 

 الصراف االلي

 

 

 

 

تفعيل  2.1.3

المشاريع البحثية 

 الخاصة بصحة المراة

مشاريع خالل  3بواقع 

 الخمس سنوات

 التعاقد مع عزيزت .2

مكاتب خدمية مثل 

شهر عقاري ال

وزيادة عدد 

ماكينات الصرافة 

 االلية

 

 

 

 

االهتمام بصحة  .3

المرأة مثل الكشف 

المبكر الورام 

 الثدى 

 

 

 

ومعاونيهم 

والطلبة 

والخريجين 

 واالداريين(

تسدد من دخل 

 الورشة

عدد ورش ب بيان .1 خطة سنوية

 العمل

نسبة رضا بيان ب .2

 المستفيدين منها

بعدد  بيان .3

اجتماعات رابطة 

 الخريجين 

بيان بعدد  .4

خريجين الكلية 

الموجودين في 

الخارج وساهموا 

في نشاطات الكلية 

 المختلفة

2.2.1 

زيادة عدد ورش  .1

 سنويا( 4) لالعم

لتدريب شباب 

 األطباء

الية  عمل .2

بين للتنسيق 

نشاطات االقسام 

المختلفة 

واالعالن عنها 

 في نقابة األطباء

2.2.2 

عمل لقاء دوري 

الخريجين  مع 

من منهم ومع 

التوعية  فريقى

الصحية والعالقات 

 الخارجية بالكلية

 فريقزيز دور تع  .1

 التوعية الصحية

تدريب شباب و

على  األطباء

برامج التوعية 

 (TOTالصحية )

 

 

 

 

 

 

رابطة  عزيزت .2

 الخريجين

 

عمل برامج  2-2

لزيادة انتماء 

شباب الخريجين 

 %20بنسبة 

بنهاية الخمس 

 سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بيان بأنشطة  .5

األقسام المختلفة 

التي تمت بالتعاون 

 مع نقابة االطباء

بالخارج لدراسة 

إمكانية 

مساعدتهم لجلب 

منح دراسية 

 للهيئة المعاونة

 

 

 

 

 

جنية  30000

سنويا مصري 

بجانب التبرعات 

من أعضاء هيئة 

التدريس ورجال 

االعمال 

والجمعيات 

 المجتمع المدني

خطة سنوية 

 بالمعارض

.بيان بعدد 1

 المعارض في السنة

. بيان بنسبة رضا 2

 المستفيدين

.بيان بعدد 3

المشاركين من 

الطلبة والعاملين 

وأعضاء هيئة 

 التدريس في التنظيم

.تخصيص غرفة 4

لتخزين المالبس 

وتوفير مكان دائم 

 للمعارض

 

وفير مكان دائم .ت1

للمعارض وغرفة 

 لتخزين المالبس

.زيادة عدد 2

المستفيدين من 

 المعارض

.مخاطبة شركات 3

المالبس والبنوك 

ورجال االعمال 

للمشاركة في 

 المعارض

.مخاطبة اقسام 4

الكلية المختلفة 

 للمشاركة في التنظيم

رئيس لجنة 

المعارض ووكيل 

 الكلية ومساعديه

زيادة فاعلية  .3

مشاركة اعضاء 

التدريس  هيئة

في  %5بنسبة 

المعارض السنوية 

التي تقيمها الكلية 

لخدمة المجتمع 

وزيادة المعروض 

من السلع 

والوصول الي 

أكبر عدد من 

 المستفيدين

زيادة -.2.3

فاعلية لجنة 

المعارض بنسبة 

بنهاية  20%

 ات.الخمس سنو

 

جنية  50000

 سنويا مصري

.بيان بزيادة دخل 1 خطة سنوية

 الكلية ماليا وماديا

.بيان بعدد 2

المشاركين في 

 الدعم المادي للكلية

.بيان بفريق 3

 التسويق وتكوينة

مخاطبة اقسام  .1

الكلية المختلفة  

لحصر 

احتياجاتهم 

السنوية 

وادراجها في 

قاعدة بيانات 

تجدد وترسل 

لقطاع المجتمع 

 والبيئة.

 فريق

التسويق 

ووكيل الكلية 

 ومساعديه

.عمل برامج سنوية 1

 لزيادة موارد الكلية

.انشاء فريق 2

للتسويق من العاملين 

 بالكلية

عمل خطه   1-3

زيادة سنوية ل

قطاع خدمه موارد 

 المجتمع

3- 

زياده الموارد 

المالية لقطاع 

 خدمه المجتمع



العمل على زيادة  .2

نسبة الدعم 

المادي من 

الجمعيات األهلية 

من خالل مخاطبه 

الشركات الكبرى 

ونوادي 

الروتاري 

وجمعيات رجال 

االعمال 

والمؤسسات 

لدعم احتياجات 

قطاع خدمه 

المجتمع بصوره 

 دوريه 

انشاء كافتيريا  .3

لتقديم الوجبات 

السريعة للعاملين 

 والطلبة

تقديم خدمات  .4

ية للطلبة مكتب

مثل طباعة 

الورق وبيع 

 األدوات المكتبية

زيادة االستفادة  .5

من المالعب 

والقاعات عن 

طرق ايجارها 

 %20بنسبة 

بنهاية الخمس 

 سنوات



زيادة الورش  .6

التي يقيمها مركز 

 التدريب بالكلية

 

جنية 20000

 سنويا مصري

.بيان بتشكيل 1 خطة سنوية

فريق األنشطة 

 االجتماعية

.بيان بعدد 2

الفاعليات الثقافية 

 المقامة في السنة

.بيان بعدد 2

المستفيدين من هذه 

 االنشطة

مخاطبة رؤساء  .1

األقسام للمشاركة 

في الخطة 

السنوية 

 االجتماعية للكلية

إقامة عدد واحد  .2

معرض للكتاب 

مع بالتعاون 

وزارة الثقافة 

وتشجيع دور 

النشر المختلفة 

علي عرض 

الكتب داخل 

 الكلية.

اقامة انشطة  .3

ثقافية مثل 

الندوات 

والصالونات 

ومعارض فنية 

مرة سنويا 

بمشاركة رموز 

المجتمع في 

مختلف المجاالت 

لالستفادة من 

 خبراتهم العملية

األنشطة  فريق

 االجتماعية 

أعضاء هيئة حث  .1

التدريس علي 

المشاركة في 

األنشطة الفنية 

والجتماعية 

 بالكلية

انشاء فريق  .2

لالنشطة 

االجتماعية من 

العاملين في الكلية 

 وطلبة الكلية

عمل  -4-1

برنامج سنوي 

وربع سنوي 

لألنشطة الثقافية 

 والفنية

 

 

4- 

إحياء النشاطات .

الثقافية 

والترفيهيه فى 

 الطبكليه 



 2تنظيم عدد  .4

فاعلية للتعريف 

بالثقافات 

المختلفة من 

دعوة طالب خالل 

البرنامج الدولى 

لعرض ثقافات 

 شعوبهم

 

جنية  20000

 سنويا مصري

.بيان بعدد 1 خطة سنوية

الفاعليات الرياضية 

 /السنة

.بيان بعدد 2

المستفيدين من هذه 

 االنشطة

 

 2تنظيم عدد  .1

فاعليات سنويا 

رياضية لكرة 

القدم او السلة 

 وخالفه

دعوة رموز  .2

الرياضة في 

االسكندرية 

للمشاركة في هذه 

 الفاعليات

تشجيع استغالل  .3

مالعب الكرة من 

قبل الطلبة 

وأعضاء هيئة 

 التدريس

اقامة دورات  .4

رمضانية وخالل 

إجازة نصف العام 

واجازة الصيف 

األنشطة  فريق

 االجتماعية

هيئة  حث أعضاء

التدريس علي 

المشاركة في األنشطة 

 الرياضية

عمل برنامج  4-2

سنوي وربع 

سنوي لألنشطة 

 الرياضية

 



بمشاركة الطلبة 

وأعضاء هيئة 

التدريس 

والعاملين بالكلية 

)كأس السيد 

 العميد(

جنية  20000

 سنويا مصري

. بيان بعدد  1 خطة سنوية

 األشجار في الكلية

.بيان بعدد 2

 بروتوكوالت التعاون 

.تقليل البصمة 3

 الكربونية

 زراعة عدد .1

 من عشرين

األشجار/شجيرات 

لمدة خمس  سنويا

سنوات في 

 المجمع الطبي

والمستشفيات 

التابعة لكلية طب 

 .االسكندرية

عمل بروتوكول  .2

مع كلية الزراعة 

ورجال االعمال 

علي  لمشاركةل

عمليات الزراعة 

 واالعتناء بالزرع

تخصيص اماكن  .3

للتدخين ومنع 

التدخين في باقي 

 المباني بالكلية

 

ة تحسين بيئفريق  

 العمل بالكلية

 

.زيادة مشاركة 1

المجتمع المدني ورجال 

االعمال وكليات 

الزراعة في المساهمة 

بتقليل البصمة 

الكربونية وزيادة 

 المساحة الخضراء

 

 

  

زيادة  -5-1

المساحة الخضراء 

بالمجمع الطبي  

لتقليل البصمة 

الكربونية 

والمحافظة على 

االستدامة 

الخضراء )كلية  

 –زراعة 

مؤسسات المجتمع 

 ( المدني

5- 

تحسين بيئة العمل 

 داخل الكلية

جنية 20000

 سنويا مصري

.بيان بعدد الندوات 1 خطة سنوية

 /السنة

.بيان بعدد 2

 صناديق القمامة

.بيان بما ماتم 3

 تدويره/السنة

اقامة ندوة واحدة  .1

سنويا لمدة 

سنتين لتعريف 

المجتمع بسبل 

التخلص اآلمن 

من النفايات 

 تحسين بيئة فريق

 العمل بالكلية

زيادة وعي  .1

ومشاركة 

أعضاء هيئة 

التدريس 

والعاملين 

 بالكلية 

العمل على  -5-2

نشر الوعي عن 

سبل التخلص 

السليم من النفايات 

وضرورة فصل 

انواع المخلفات 

 



وضرورة فصل 

انواع المخلفات 

 المختلفة

وضع ملصقات  .2

وتوزيع 

مطبوعات 

للتوعية بأنواع 

النفايات وطريقة 

 فصلها

توفير صناديق  .3

قمامة للفصل 

 النفايات

إعادة استخدام ما .4

يمكن تدويره مثل 

 الورق

توفير الكلية  .2

للوسائل 

المختلفة 

المساهمة في 

 هذا الصدد

المختلفة إلعادة 

 تدويرها

خطة للخمس  /الجدارية10000

 سنوات

عدد الجداريات التي 

أقيمت في خالل 

 خمس سنوات

.مخاطبة الفنون 1

 الجميلة للمشاركة

المواد الخام .توفير 2

الالزمة للجداريات 

والتمويل المادي 

 المطلوب

 تحسين بيئةفريق 

 العمل بالكلية

 

جدارية فنية  2عمل 

في خالل الخمس 

 سنوات

استغالل  5.3

حوائط المباني في 

عمل جداريات فنية 

بالتعاون مع كلية 

 الفنون الجميلة

 

 

جنية 100000

 مصري سنويا

 المقاعد. بيان بعدد 1 خطة سنوية

 التي أنشئت حديثا

.بيان بعدد 2

البرجوالت التي 

 أنشئت حديثا

 .انشاء الكافيتريا 3

.بيان بعدد دورات 4

المياه لتي أنشئت 

 حديثا

زيادة عدد  .1

المقاعد 

المخصصة للطلبة 

لالستراحة بين 

المحاضرات 

 % 50بنسبة 

عمل برجوال  .2

للطلبة في كل 

مستشفى من 

مستشفيات 

 الجامعة

 تحسين بيئةفريق 

 العمل بالكلية

انشاء أماكن خدمية 

واستراحات للطلبة 

 واالطباء 

تحسين  5.4

بيئة العمل 

لألطباء 

والطالب 

بنسبة 

100% 

 



يا انشاء كافيتر .3

لخدمة الطلبة في 

كل مستشفى من 

مستشفيات 

 الجامعة

انشاء مكان   .4

مخصص 

الستراحة اعضاء 

هيئة التدريس في 

كل مستشفي من 

مستشفيات 

 الجامعة

توفير دورات  .5

مياه للطلبة 

  والطالبات

 

جنية  20000

 مصري سنويا

عدد بيان ب.1 خطة سنوية

المشاركين من 

أعضاء هيئة 

التدريس والطلبة 

وأطباء االمتياز في 

العمل التطوعي 

 بالكلية

. بيان بعدد 2

الفاعليات المنظمة 

من قبل أطباء 

 االمتياز والطلبة

 

إنشاء جائزة  .1

 سنوية أفضل

عمل تطوعي في 

مجال خدمة 

المجتمع ألحد 

أعضاء هيئة 

التدريس وأخرى 

ألحد الطالب 

)جائزة أد مرسي 

 عرب(

ارساء نظام لقيام  .2

طلبة االمتياز 

والسنوات 

النهائية بأربع 

ايام خدمة 

المجتمع علي 

مدار السنة سواء 

الكلية  وكيل

ومساعديه  وفرق 

العمل التطوعي 

 المختلفة

.إيجاد فاعليات 1

لتشجيع أعضاء هيئة 

التدريس والطالب 

وأطباء االمتياز 

للمشاركة في الخدمات 

االجتماعية واالنضمام 

للفرق المختلفة 

بالنشاط التطوعي 

 للكلية

زيادة 6.1 

مشاركة أعضاء 

هيئة التدريس 

والطالب وأطباء 

 االمتياز بنسبة

خالل  20%

 خمس سنوات

6- 

تشجيع العمل 

التطوعى بين 

أعضاء هيئة 

التدريس والطالب 

و طلبة االمتياز 

 والعاملين بالكلية



بالمشاركة في 

المؤتمرات او 

الندوات او 

القوافل او حمالت 

 التوعية والتبرع

بالدم تحت 

اشراف هيئة 

 التدريس

تشجيع طلبة  .3

االمتياز 

والسنوات 

النهائية علي 

تنظيم الفاعليات 

االجتماعية مثل 

الماراثون 

واالشتراك في 

بعض المهام 

المتخصصة في 

االقسام المختلفة 

مثل رسم القلب 

وكشف النظر 

واالشتراك في 

حمالت التوعية 

الموجهة 

للمدارس العامة 

 والخاصة

لبة اشراك ط .4

االمتياز 

والسنوات 

النهائية في 

تحسين صورة 

المستشفيات 

الجامعية امام 



المجتمع سواء 

باستخدام وسائل 

التواصل 

االجتماعي او 

الزيارات 

الميدانية وعمل 

ابحاث ودراسة 

جدوى لحل بعض 

مشكالت المجتمع 

 الجامعي

تفعيل ربط خدمة   .5

المجتمع بنظام 

الترقيات ألعضاء 

 هيئة التدريس

 

جنية  20000

 مصري سنويا

عدد ب بيان.1 خطة سنوية

المشاركين في 

 المشاريع البحثية

عدد ب بيان.2

المشاريع البحثية 

 في الكلية 

عدد بيان ب.3

األبحاث المنشورة 

 في المجالت العلمية 

عدد ب بيان.4

الندوات التعريفية 

 بالموضوع

المشاركة في  -1

المشاريع 

واالبحاث المقدمة 

من الجهات 

 المانحة المختلفة

عقد ندوتين  -2

سنويا لتدريب 

صغار الباحثين 

على كتابة 

 االبحاث التنافسية

نشر مشاركات  -3

أعضاء هيئة 

التدريس و 

معاونيهم في أي 

مشاريع بحثيه 

كنوع من 

التحميس و 

مكتب متابعة 

المشاريع البحثية 

مع وكيل الكلية 

 هومساعدي

تشجيع أعضاء  .1

هيئة التدريس 

علي المشاركة في 

المشاريع البحثية 

 المختلفة

 

العمل علي  1.7

زيادة نسبة 

البحثية المشاريع 

هات المقدمة الي ج

مانحه لتمويلها 

 %15بنسبة 

خالل الخمس 

 سنوات

7- 

دعم وتوسيع -

المشاريع البحثية 

و التعليمية 

المساهمة في 

مجاالت خدمه 

المجتمع و تنميه 

 البيئة



المرجعية و 

 التسويق للكلية 

عمل ندوة او  -4

اثتنين سنويا 

للتعريف بخطط 

النجاح في كتابة 

 المشاريع البحثية

صل تعزيز التوا -5

مع مكتب ادارة 

المشروعات في 

 الجامعة

تسهيل االجراءات 

الورقية بالنسبة 

 لتسجيل االبحاث

 


