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 السمات التنافسية 
 

 

 تنمية البيئة: ومحور خدمة المجتمع  
 

 تنميه البيئة باألندماج مع المجتمع المدنى من خالل :ويتميز قطاع خدمة المجتمع   -١

التى تقدم خدمة طبية مجانية من كشف  والقرى المحيطة  وسكندريه  فى اإل  إحتياجاكثر  ألالمناطق ا  إلىالقوافل المجتمعيه   •

 المستشفيات الجامعية. متابعة الحاالت التى تحتاج تدخل جراحى فى وعالج مجانى و

الطالب   • لدعم  الجمعيات األ  يندارياإلو معارض مالبس مجانية   الكثير من  يذهب  و  ةالخدمي  ةهليبمشاركة  يرادها إ التى 

   .لدعم الطالب الغير قادرين

 .إحتياجاالدعم الغذائى لالماكن االكثر وقوافل لكسوة الشتاء  •

 :  هلية للمساهمة فى خدمة المجتمع مثل مع الكثير من الجمعيات األ تعاونال -٢

 نادى ليون –مؤسسة شريف بيومى  –يه أونا مصر أ – عمالجمعيه رجال األ–بنك الدواء  –ندية روتارى إ

 : حتواء أزمه كورونا من خاللإ -٣

   ة.الكلي ةبنيألجميع  ةحترازياإل جراءاتاإلالصحة المهنية  لتطبيق و ةلفريق السالم ةالمتابعة اليومي •

  .شتباهاإلحاالت ويجابية التواصل اليومى مع اللجان الطبية المختلفة  لرصد عدد الحاالت اإل •

 المعامل.والتعقيم اليومى للمدرجات  •

خرى  فى الجامعة من  فى الكليات األ  ةحترازياإل  جراءاتاإلعلى تطبيق    ةالمراجعة الدوريوالتواصل الدائم مع الجامعة   •

 من الجامعة   ةمتابعة مركزي ةخالل لجن

الطب من خالل زراعة العديد من   ةزيادة المسطحات الخضراء بحدائق مبانى كليو العمل على تقليل البصمه الكربونيه -٤

 شجاراأل

الجودة  تعاونال  -٥ ضمان  وحدة  اإل  مع  ورش  للتطوير  خالل  من  اإل دارى  الجهاز  كفاءة  لرفع  رشفة اإلودارى  عمل 

 .  ةلكترونياإل

 لخدمه المجتمع   تعاونتهدف لل ةندياألومع الكثير من الجمعيات  تعاونبروتوكالت وجود العديد من  -٦

 النباتات.وشجار المساهمة فى زراعة األومعارض ونشطة خدمة المجتمع من قوافل ألجميع   المشاركة الطالبية -٧
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 ٢٠٢٦-٢٠٢١ اإلسكندريةجامعة   –لكلية الطب  االستراتيجيةتشكيل فريق الخطة 

 

 وكالئهاوعميد الكلية  إشرافالعاملين بالكلية تحت وهيئة التدريس  أعضاءفريق من  ةاإلستراتيجيالخطة  إعدادتولي 

 

 :االستراتيجيةالخطة    إدارةفريق 

 

 المؤهالتوالتخصص  اإلسم  فريق العمل

 أستاذ الجراحة العامة وعميد كلية الطب  أ.د. وائل نبيل  االستراتيجية رئيس الخطة 

رئيس فريق التخطيط  

 االستراتيجي 

 أ.د. محمود الزلباني 

 

 أستاذ طب األطفال

 مدير وحدة ضمان الجودة وأستاذ الفارماكولوجيا  أ.د. عزة بركة ة اإلستراتيجيمنسق الخطة  

الخطة    إدارةفريق  أعضاء

 االستراتيجية 

منسق البحث العلمي بوحدة  وأستاذ الهستولوجيا  أ.د. غادة مراد 

 ضمان الجودة

 السموم وآستاذ الطب الشرعي  أ.د. هشام متولي

 أ.م.د. ياسمين نجا 

 

منسق معيار التخطيط  والباطنة  األمراضأستاذ 

 بوحدة ضمان الجودة اإلستراتيجي

 د. أمنية نصار 

 

السياسات والصحية والتخطيط  دارةاإل ستشاريا

مدير وحدة جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات و

 .الجامعية

المشرف على وحدة عناية وستشاري طب األطفال إ د. حسام عاشور

 . األعصابواألطفال بجراحة المخ 

 

 

 المشاركة المجتمعية:  محور

 

 والمؤهالتالتخصص  اإلسم  فريق العمل بالمحور

رئيس فريق العمل -

 بالمحور 
وكيل كلية الطب لشئون خدمة ورئيس الفريق  ا.د/ وفاء محمد السحلى •

 المجتمع وتنمية البيئة 

 ة اإلكلينيكيأستاذ الباثولوجيا  أ.د بسنت معز • مقرر المحور:  •

 أستاذ أمراض القلب أ.د. سامح عرب  • الفريق  أعضاء •

 الباطنة األمراضأستاذ  أ. د. أماني البنا  •

 ة اإلكلينيكيأستاذ الباثولوجيا  أ.د. داليا النيلي  •

الطب الوقائي وأستاذ مساعد الصحة العامه  أ.د. مها مؤمن •

 يجتماعاإلو

 أستاذ مساعد الجراحة العامة  أ.م.د أحمد صبري •

 أستاذ مساعد المسالك البولية أ.م.د محمد عبد الستار •

الطب الوقائي ومدرس الصحة العامة  د. نهلة جمال الدين •

 يجتماعاإلو

 مدرس الفسيولوجي  د. ماريان بسطا  •

 األطراف المجتمعية د. محمد محرم  •

 األطراف المجتمعية حفظةوأ. عائشة أب •

 البحوث إدارة  أ. هويدا مصطفي عبد الرحيم •
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االستراتيجية الخطة  إعدادمنهجية كلية الطب في   

 

 "خدمة المجتمع والبحث العلمي  والريادة في التعليم الطبي "
 

 

 :تحقيق إلى اإلسكندريةجامعة   –تتطلع كلية الطب 

تنهض بالخدمة الصحية في مصر والريادة في التعليم الطبي لتقديم كوادر مؤهلة علي أعلي مستوي تناسب سوق العمل  -١

 .المنطقةو

 .تشارك مع العالم في حل المعضالت الطبيةومرجعية للمنطقة وتكون منارة إشعاعية  أبحاثتكوين مراكز  -٢

 .الدوليويحتذى به على المستوي المحلي  مثالتكون  المتكاملةتقديم نموذج متميز للخدمة الطبية  -٣

 .المواطنينوية تجاه الوطن بما يفي بالمسئولتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية والمشاركة في التنمية المستدامة للمجتمع  -٤

 . ٢٠٣٠المشاركة في تحقيق رؤية مصر  -٥

 .جائزة مصر للتميز المؤسسي إلىتحقيق متطلبات التقدم  -٦

 .تصنيف الكلية كواحدة من أكبر خمس كليات طب في المنطقةوعتراف الا -٥

 العالم.تصنيف الكلية كواحدة من أكبر خمسمائة كلية طب حول وعتراف اال -٦

 

 :أساسية غايات ستوهذا اإلنجاز يتحقق من خالل 

 تحقيق التميز المؤسسي -١

 الدوليومتطلبات سوق العمل المحلي وزيادة كفاءة الخريجين لتتناسب مع المعايير العالمية  -٢

 المنشور دوليا  وزيادة البحث العلمي المتميز  -٣

 العاملين زيادة رضا وتحسين بيئة العمل  -٤

 توسيع نطاق الخدمات المجتمعية التي تقدمها الكلية  -٥

 التحول الرقمي لكافة جوانب العمل بالكلية -٦

 

 :وذلك في أطار الحفاظ على الثوابت التي تقوم عليها الكلية

 يعرف قيمة الكلية  ولكليته   باالنتماءيشعر التأكيد على القيم الجامعية في تخريج طالب  -١

 بأخالقيات المهنةو بااللتزامتخريج طالب يتحلى  -٢

 والمصداقية العدالة والمنهجية قيم  تأصيل -٣

تحسين بيئة  بأدوارهم بأعلى درجات الكفاءة مع التأكيد على ليقوموا  العاملين بالكلية  على تنمية قدرات جميعالتركيز  -٤

 .العاملينالحرص على زيادة رضا والعمل 

 العاملين بالكلية وزيادة المشاركة المجتمعية بين الطالب وللمجتمع   االنتماءتعزيز قيمة  -٥
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 المقدمة :

الي تعزيز و تطوير الخدمههه المجتمعيههه المقدمههه مههن كليههه الطههب  المجتمعية يهدف المحور اإلستراتيجي الخاص بالمشاركة

جامعه االسكندريه ايمانا بدورها الحيوي ككيان مؤسسى بالغ االثر فى المجتمع عامه وكليه الطب خاصه و مسؤليتاها تجههاه 

 .٢٠٣٠ر المجتمع . يأتي ذلك في ضوء خطه الجامعه االستراتيجيه و كذلك  خطه التنميه المستدامه ورؤيه مص

يعتبر تحديد وثيقة المسئولية المرجعية من أهم الخطوات التنفيذية ألداء تخطيط إستراتيجي هههادف و يسههتند الههى التخطههيط   

اإلداري العلمي و يضم التوصيف الوظيفى المفصل لتنفيذ االهداف وفق محاور منظمة فههي إطههار زمنههي يههتم متابعتههه علههى 

 مدار خطوات التنفيذ

 

 

 : الرؤية

خدمة المجتمع بكلية الطب جامعة االسكندريه على االرتقاء بمستوى الخدمه الطبيههة والمجتمعيههه   باعتبههار أن يطمح قطاع   

 كليات االطب  لها دور مجتمعي  طبى وخدمى  

 

 

  الرسالة

مختلفة تقديم خدمه طبية مجانيه لغير القادرين  وزيادة الوعى والتثقيف الصحى  وتعزيز الروابط بين األطراف المجتمعيه ال

لخدمه المجتمع واألرتقاء به واحترام احتياجات المجتمع والبيئةاالهداف و يتم صياغتها كأهداف رئيسههية للمحههور و تفصههل 

 بأهداف
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 التحليل البيئي 
 

 تجميع البيانات والتحليل البيئى   جراءالوسائل التى إستخدمت إل 
 

 المعلومات تجميع والتحليل  إجراءمدى المساهمة فى  الوسيلة 

  طالخط متابعةرير اتق -1

 السابقة  

 

 التحليل البيئى لألسباب األتية إجراءمن األدوات الهامة التى ساعدت على 

تم الوقوف على ماتم/ما لم يتم إنجازه )الوضع الراهن للبيئة الداخلية( فى العديد من   ▪

 ر أوالمح

 لة تفاديها أوالسابقة لمح ةتم التعرف على المعوقات التي واجهت الخط ▪

داء أل يةرير السنواالتق -2

 الكلية  

البيانات توفير  على  ساعدت  التى  الهامة  األدوات  في والمختلفة    من  الحالي  الوضع 

ر أومحالالضعف للعديد من  وعلى أهم نقاط القوة    للتعرف  مختلف جوانب العمل بالكلية

 . التحليل البيئى إجراءن مع بدء إلتزامب

المراجعات   تقارير -3

الخارجية والداخلية 

للمعايير بوحدة ضمان  

 الجودة  

بوحدة الوحدةوالجودة    ضمان  الوثائق والمستندات  لملفات  الداخلية  المراجعات    تقارير 

 . حيث تضم متابعة معايير الجودة المختلفة سنويا

ة  حصائياإلتجميع البيانات  -4

الوثائق  والمستندات و

 : المختلفة

من   مكنت  التى  الهامة  الوسائل  األ من  لتحديد  الراهن  الوضع  ه وتقييم  تجميع  ولويات 

بالكلية  و  داراتاإلمن  وثائق  ومستندات  و نوعية  وعددية  وة  إحصائيبيانات   الوحدات 

اإل قسم  اإل  -  حصاء)بيانات  اإل  -  الهندسية  دارةبيانات    إدارة   -المالية    دارةبيانات 

الرسمية    -  البحوث  إدارة    -  الكوارثواألزمات   المجالس  الدائمة  ومحاضر  اللجان 

 غيرها(و

القوة   المالحظات  والشواهد  -5 نفاط  العديد من  التى مكنت من رصد  الهامة  الوسائل  بالعديد  و من  نقاط الضعف 

ين إداريوهيئة تدريس    أعضاء ر المختلفة  أولذلك ضم فريق المحو  ر بالخطةأومن المح

 . خبرة بمجال المحور واب مصلحة لهم صلة حأصو

سواء  التى تجريها وحدة ضمان الجودة المختلفة  اتستبياناإلتم اإلستعانة بنتائج    اتستبيان اإل -6

أصحاب و ين إداريو المعاونةهيئة الوتدريس ال هيئة   أعضاءللعاملين بالكلية من 

المجتمع  ومتلقي الخدمات الطبية ودراسات عليا والمصلحة من طالب بكالوريوس 

 الضعف  وقوة الكوسيلة للتعرف على العديد من نقاط المدني 

التواصل  واللقاءات   -7

المباشر مع األطراف  

 المختلفة

اللقاءات   أجراها  جتماعاإلومثلت  التى  ممثلي  ات  مع  الفريق  ة  اإلكلينيكي  قساماألأفراد 

فى    تلفةخالم  داراتاإلو أساسى  عقد    إجراءعامل  تم  حيث  البيئى  ات  إجتماعالتحليل 

منسقى   –   قساماألممثلي  ورؤساء    -الوكالءولقاءات مع أطراف عديدة )عميد الكلية  و

الرأى  والطالب(    -يندارياإل  -قسامباألالجودة   إلستطالع  البيانات  و ذلك  تلقى  و تجميع 

    .المشاركات

المجموعات البؤرية   -8

وجلسات العصف الذهنى 

 الفريق  عضاءأل

البؤرية   المجموعات  البيئى  ومثلت  التحليل  الذهنى وسيلة أساسية فى  العصف  جلسات 

مما ساعد على فاعلية هذه الوسيلة تشكيل لفريق الخطة والخارجية  وللعوامل الداخلية  

 الذى ضم العديد من األطراف: و ةاإلستراتيجي

 :المعاونةهيئة التدريس والهيئة   أعضاءو األكاديميةال: القيادات أو

 المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و  الكليةوكالء وعميد  -

الدائمة    عضاءاأل - الكلية  لجان  الكليةوفى  )مجلس  شئون   -التنفيذية  لجنة 
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العلمى  -الطالب البحث  العليا    -لجنة  الدراسات  خدمة    –لجنة  شئون  لجنة 

 لجنة العالقات الثقافية(  –تنمية البيئة والمجتمع 

المدير   داراتاإلوالوحدات    أعضاءومديرى   - الجودة/  ضمان  وحدة  )مدير 

الدولى للبرنامج  مانشستر و  التنفيذى   الرعاية جودة إدارة مدير  /برنامج 

 (الصحية

 منسقى المعايير بوحدة ضمان الجودة   -

  قسامباألمنسقى الجودة  -

 المعاونة الهيئة وهيئة التدريس  أعضاءالعديد من  -

 مديري المستشفيات الجامعية -

 ي لزامالتدريب اإلمدير  -

عن    يندارياإلثانياُ:   )  داراتاإلالممثلين   إدارات   إلىباإلضافة    إدارة  ٤٥المختلفة 

 ( المستشفيات الجامعية

 الدراسات العلياوفي مرحلة البكالوريوس ثالثا: ممثلين عن الطالب 

من التواصل وحد كبير الحصول على العديد من البيانات    إلىقد ضمن هذا التشكيل  و

مع األطراف ذات الصلة التى يمكن أن توفر البيانات المطلوبة  كما ضمن توفرالمهنية  

 الفريق  أعضاءالمطلوبة للمشاركين فى جلسات العصف الذهنى من 



 ي التحليل الرباع 
 

 : المشاركة المجتمعية محور
 

 التهديدات  الفرص نقاط الضعف  نقاط القوة

تنفيذية خاصة  و استراتيجيةتوجد خطة  •

   .بخدمة المجتمع وتنمية البيئة

وجود خطة سنوية للقوافل الطبية خاصة   •

 كليات المجمع الطبي.  وبكلية الطب 

مشاركة األطراف المجتمعية في دعم   •

 اإلسكندرية خارج والقوافل الطبية داخل 

المشاركة في التوعية الصحية داخل   •

 خارج الكلية و

  طباءتوعوي ألووجود برنامج تدريبي  •

 لخدمة المجتمع السكندري االمتياز 

 في نشاطات التوعية الصحية االستمرار  •

 .كورونا في ظل جائحةن الين أو

 . ليةوعمل لإلسعافات األعقد ورش  •

الطبية الشرعية   استشاراتيوجد مركز  •

مركز وخالقيات البحث العلمي ألجنة و

مركز و (CRC)البحث العلمي لألدوية 

 .الطبية لخدمة المجتمع األبحاث

مشاركة الكلية في مبادرة الكشف على   •

فيروس سي وساهمت بأدوية لعالجه 

مساهمتها في الكشف على مصابي  و

مساهمتها في مبادرة  وعالجهم وكورونا 

 .حياة كريمة

عدد من الوحدات   تطوير و افتتاح •

الخدمية الصحية المتطورة التي تقدم 

الخدمة الصحية للمجتمع السكندري مثل 

عصاب األومخ العناية ومركز السموم 

 التمويلوضعف اإلمكانيات المادية   •

للخدمات الطبية   ةالعالي ةالمادية التكلف •

 التي تقدمها المستشفيات الجامعية 

ضعف التبرعات لخدمات المستشفى   •

 ةمعلنآلية ولعدم وجود حساب خاص 

ذهاب التبرعات   إلىللتبرع مما يؤدى 

 .لألطراف المنافسة

 ةفئات المجتمع المختلف ةعدم معرف •

 بتوافر الخدمات التي تقدمها الكلية 

عدم القدرة علي نقل التخصصات الدقيقة   •

للمشاركة بالقوافل   اإلسكندريةخارج 

 . الطبية

عزوف بعض الكوادر الجامعية عن  •

 .المشاركة في القوافل

عدم وجود مكان مخصص ثابت لتخزين   •

  قامةإلوالمعارض  قامةإلوالمالبس 

 . األنشطة الثقافية

ضعف اإلمكانيات المادية لتبني   •

 . السياسات الصديقة للبيئة

ضعف اإلمكانيات المادية لتحسين بيئة   •

زيادة الخدمات المقدمة للعاملين  والعمل 

 . بالكلية

عدم توافر أماكن لتقديم خدمات للطلبة  •

 . العاملين مثل زيادة دورات المياهو

دمات حتياج قطاع كبير من المجتمع للخإ •

القوافل   المجتمعية التي تقدمها الكلية مثل

 ة اإلكلينيكي واالستشاراتالطبية 

هلية وجود تبرعات من الجمعيات األ •

هيئة التدريس  أعضاءو عمالرجال األو

 .كمصدر لتمويل الخدمات المجتمعية

مع   تعاونوجود عدة بروتوكوالت  •

هلية ونوادي روتاري  الجمعيات األ

فرص  إلىباإلضافة  ومؤسسات خيرية

مع   تعاونعقد المزيد من بروتوكوالت ال

المؤسسات الخيرية ونوادي روتاري 

 الغربية  والمنطقة الشمالية  و
مع وزارة  تعاونيوجد بروتوكوالت  •

  مثلالمجتمع الخارجي والصحة 

مع جامعة  تعاونالبروتوكوالت 

العربية للعلوم   األكاديميةمانشستر و

كاديمية الطب العسكري  أووالتكنولوجيا 

 والتأمين الصحي 

المشاركة في مبادرة الجامعة الخضراء   •

 . اإلسكندريةمستوي جامعات  على

حمالت التوعية  وتعطيل القوافل  •

الثقافية بسبب  واألنشطة الرياضية و

 .جائحة كورونا

 ضعف التمويل للخدمات المجتمعية •

جهات  علىفي التمويل  عتماداالو

 . خارجية

جذب المستفادين من هذه الخدمات الي   •

 .القطاع الخاص

وجود هيئات مجتمعية تنافس الكلية في   •

 .ات المجتمعيةتقديم الخدم
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عنايات ورام ووتوسعات قسم األ

توسعة وحدة  والطوارئ عناية الترشيح 

الغسيل الكلوي وتوسعة عمليات  

 .الطوارئ

معارض المالبس لخدمة الطالب  إقامة •

سرهم الغير قادرين أوالعاملين و

هيئة التدريس  أعضاءبمشاركة من 

 الطلبة على المعرضوقبال العاملين إو

في   الطلبةو اإلمتياز  أطباءمشاركة  •

القوافل الطبية  والمشاريع البحثية 

 . المؤتمرات العلميةو

يوجد خطة لزيادة عدد األشجار بالكلية   •

صيانة الحدائق الموجودة  وتجديد و

مختلف مستشفياتها بصفة  وبالكلية 

 .مع كلية زراعة باالتفاقدورية 

المشاركة في مشروع البصمة الكربونية   •

 . تبني سياسات صديقة للبيئةوفي الكلية 
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 الغايات 
 

 لى: تحقيق التميز المؤسسيوالغاية األ

 

 الدوليومتطلبات سوق العمل المحلي والغاية الثانية: زيادة كفاءة الخريجين لتتناسب مع المعايير العالمية 

 

 المنشور دوليا والغاية الثالثة: زيادة البحث العلمي المتميز 

 

 زيادة رضا العاملينوالغاية الرابعة: تحسين بيئة العمل 

 

 المجتمعية التي تقدمها الكليةلغاية الخامسة: توسيع نطاق الخدمات ا

 

 الغاية السادسة:  التحول الرقمي لكافة جوانب العمل بالكلية

 
  يتمثل محور المشاركة المجتمعية في اكثر من غاية علي النحو االتي:و    
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. 

   ةاإلستراتيجيالخطة التنفيذية للخطة 

 محور المشاركة المجتمعية 
 

 المؤسسي لى: تحقيق التميز والغاية األ 
 

 .٢٠٢٦-٢٠٢١ ةاإلستراتيجيالتحسين المستمر للخطة ومتابعة التنفيذ  ١.١

ترتيبها بين تقدم والكلية  اعتماد استمراررؤية الكلية لضمان  ووحدات الكلية لتتوافق مع رسالة و أقسام في زيادة المشاركين بأنشطتها وممارساتها  أحدث نشر مفاهيم الجودة مع التوسع في تطبيق  ١.٣

 الكليات العالمية 

 .المعنية دارةاإلوهيئة التدريس  أعضاءمن  األقلعلى ٪ ٦٠مفاهيم الجودة لوالتأكيد على مبادئ و فالتعري ١.٣.١

  ألف جنيه ٥٠٠

 ( الف سنويا ١٠٠)

 ٢٠٢٢مارس 

 ثم سنويا

 عالن عن الدورات  اإل -

المادة و كشوف حضور التدريب -

 التدريبية 

 ( فيديو /التدريب )صور توثيق  -

قبل    استبيان  - المعرفة  بعد  ولتقييم 

 التدريب

 التدريبية   االحتياجاتتحديد  -

تحديههد الههدورات  اسههتمارةتوزيههع  -

 .التدريبية

 خطة تدريب سنوية  إعداد -

 بيان حصر الدورات التدريبية  -

 خطة التدريب   اعتماد -

   تنفيذ البرامج التدريبية  -

الكلية لشئون خدمة وكيل  -

 . المجتمع وتنمية البيئة

 وحدة ضمان الجودة   -

  دارياإلمسئول التطوير  -

سنوية  وصياغة    ١.٦.١.٢ تدريبية  خطة  تنفيذ 

في   بناء   ةدارياإل   قساماألو  دارات اإلللعاملين 

  .التدريبية حتياجاتعلي تقدير اإل

  -أغسطس   ال يوجد

 ٢٠٢٣ ديسمبر 

 اآللية معتمدة   -

   .تقييم مفعلة استماراتنماذج  -

متضمنة    - التقييم  تقارير  من  نسخ 

خطة  والتصحيحية    جراءاتاإل

 .التحسين

 صياغة اآللية   -

 التقييم   استمارة -

 المراجعة   -

  االعتماد -

 التعميم    -

وكيل الكلية لشئون خدمة  -

 المجتمع وتنمية البيئة 

 وحدة ضمان الجودة   -

 دارياإلمسئول التطوير  -

وضع مقترح آلية تقييم أداء العاملين   ١.٦.١.٣

جودة    ةدارياإلها  أقساموبالكلية   لمعايير  وفقا 

 .األداء

 ال يوجد

 

 

 

 

 

الوظيفى    - سنويا التوصيف  بيانات  توافر 

محدثة    قسام األلجميع العاملين داخل  

 . معتمدة و

ضمان إ  - وحدة  من  خطاب  رسال 

لكافة   الكلية    أقسامو  إداراتالجودة 

الوظيفي   التوصيف  نموذج  به  مرفق 

الوظيفية   التوصيفات    لجميع لتحديث 

 .دارةباإلالعاملين 

رسال خطاب للوحدات المستحدثة  إ  -

 لعمل توصيفات وظيفية للعاملين بها  

لرؤساء    - ورشة عمل    قسام األعمل 

توصيف    ةدارياإل عمل  كيفية  عن 

 عميد كلية الطب -

 وحدة ضمان الجودة  -

الداخلي    ١.٦.١.٤ الوظيفي  التوصيف  تحديث 

بمختلف   العاملين  الكلية    أقسامو  إداراتلكل 

المصاغ  و الوظيفى  بالتوظيف  باإلستعانة   ذلك 

  .٢٠١٠المعتمد في والكلية  إدارةمن قبل 
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  .النموذج المستخدمووظيفي 

لجنة    إدارةتقوم    - بتشكيل  الجودة 

   .الوظيفيلمراجعة التوصيف 

رفع نسخة نهائية معتمدة من وحدة   -

الوكالء للتصديق  والعميد  إلىالجودة 

 .عليها

 ألف جنيه ٢٥

جنيه   ٥٠٠٠)

 (سنويا

 

 توافر قواعد البيانات   - سنويا

 التحديث السنوي  -

 مراجعة سجالت العاملين  -

 الوثائق  والبيانات  استكمال -

 تصميم قاعدة البيانات  -

 البياناتدخال إ -

 تحديث البيانات  -

 تقرير قاعدة البيانات  -

 تفعيل قاعدة بيانات الفاروق   -

وكيههههل الكليههههة لشههههئون خدمههههة  -

 المجتمع وتنمية البيئة

تكنولوجيهههها وت اإلتصههههاال إدارة -

 المعلومات 

 أمين الكلية   -

 وحدة ضمان الجودة   -

البيانات  إ  ١.٦.١.٥ قاعدة  السجالت وستكمال 

)اإلالخاصة   بالكلية  الرقم  بالعاملين   / سم 

الشهادات   / الخبرات   / المؤهل   / القومي 

التدريبية / التوصيف الوظيفي / السيرة الذاتية  

  .تحديثها دورياً و( 

-٢٠٢٣يناير    ألف جنيه ٢٠٠

 ٢٠٢٣ويوني

 

 المخاطبات -

 البروتوكول  -

 عدد المتدربين  -

الكليات ومخاطبة الجهات  -

 التأهيلية المدارس و

لتدريب   تعاونعقد بروتوكول  -

 . داراتاإلالخريجين ب

 عميد الكلية -

وكيههههل الكليههههة لشههههئون خدمههههة  -

 المجتمع وتنمية البيئة

 أمين الكلية   -

 

نقص   ١.٦.١.٦ علي  للتغلب  مقترح  دراسة 

من   بالالعماله  بالكلية  عقد  أموظفين  يتم  ن 

 إداراتبين والكلية  إدارةبين  تعاونبروتوكول 

رجال والتكليف   جهة  مثل  المهني  التدريب 

(    عمالاأل التأهيلية  المدارس  كليات  الو/ 

الحاسب اإل) العلوم / معهد  ( سد   لىالهندسة / 

في   المعاونةالهيئة  و  دارياإلالعجز في الجهاز  

ب  ٣خالل   التقنية    شتراط اسنوات  الكفاءة 

مع   خطة  أالمعتمدة  خالل  من  مجزية  جور 

 الموارد الذاتية تنمية 

 البحثية والعالجية وكتفاء الذاتي في العملية التعليمية تحقيق اإل ١.٧

البرامج    - سنويا دال يوج من  السنوي  الدخل 

 التعليمية الخاصة  

 عدد الطلبة الوافدين -

 

زيادة دخل الكلية من العملية   -
 ٪ سنويا١٠التعليمية بنسبة 

لي  إعدد الطالب الوافدين  ةزياد -
٪  ١٠برنامج التعليم الدولي بنسبة  

 . سنويا

لجميع    - العلمي  المحتوي  عرض 
المنصات    أقسام علي  الكلية 

القائمة    ةلكترونياإل بعد  عن  للتعلم 

 عميد الكلية -

لشئون    - الكلية  التعليم وكيل 

 الطالبو

للدراسات    - الكلية  العليا وكيل 

  والبحوث

للبرامج - التنفيذيين  المديرين 

 الخاصة

 التعليمية   من العمليةزيادة الدخل الناتج  ١.٧.١
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 . علي الربح خالل عامين

 هااستغاللحسن  والمستشفيات والحفاظ علي المقدرات المادية للكلية  ١.٨

   العالجيةوبما يفيد العملية التعليمية وجودة للسوار الحرم الجامعي لتتناسب مع المعايير العالمية أالمساحات المختلفة داخل والجدران والمباني  استغالل ١.٨.١

 ألف جنيه  ٣٠

جنيه   ١٠) آالف 

 (سنويا

أغسطس  

٢٠٢٣ 

 ثم سنويا

 قاعدة بيانات بالقاعات   -

لحسن    - عمل    استغالل نظام 

 القاعات

 خطة تسويق -

المعامل والقاعات    استغاللنسب    -

 .الدخل التي تدره سنوياو

التدريس    - بقاعات  حصر  عمل 

 المعامل المتاحةو

 القاعات والمعامل  استغاللتنظيم   -

للفترات    - الغير والتسويق  القاعات 

 .مستغلة

 عميد الكلية -

وكيههههل الكليههههة لشههههئون خدمههههة  -

  المجتمع وتنمية البيئة

 أمين الكلية   -

 مسئول كل مبنى -

 التسويق إدارة -

قاعات  ومثل للمعامل األ ستغاللاال  ١.٨.١.١

التدريس علي فترات زمنية مطولة لتغطية 

 العالجية والحاجات التدريسية 

 ألف جنيه  ١٥٠

جنيه   ٥٠) ألف 

 (سنويا

أغسطس  

٢٠٢٣ 

 ثم سنويا

 قاعدة بيانات  -

 خطة تسويق -

بها    - المقامة  باألنشطة  قائمة 

 .الدخل التي تدرهو

حصر    -   األماكن وبالمالعب  عمل 

 الترفيهية ولألنشطة الطالبية  المتاحة

 لها التسويق  -

 عميد الكلية -

وكيههههل الكليههههة لشههههئون خدمههههة  -

  المجتمع وتنمية البيئة

 أمين الكلية  -

 مجمعومسئول كل مبنى  -

  التسويق إدارة -

ماكن ممارسة  أ إستغاللزيادة  ١.٨.١.٢

 .المالعبنشطة الترفيهية من األ

  -أغسطس   ألف جنيه ٢٠٠

 ٢٠٢٤ديسمبر 

 قاعدة بيانات  -

 . األماكن المهدرة الستغاللخطة  -

 عمل حصر باألماكن المهدرة  -

ال  - خطة  االستغاللعمل   ستغاللها 

 .األمثل

 عميد الكلية -

وكيههههل الكليههههة لشههههئون خدمههههة  -

 المجتمع وتنمية البيئة

 أمين الكلية   -

 

 المهدرةالمساحات  من    ٪ ٥٠  استغالل3.١.٨.١

الخدمات مدفوع لزيادة  الجامعي  الحرم   ةداخل 

العاملون  األ يحتاجها  التي  الطالب وجر 

 .  المرضي خالل سنةو
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 الدولي ومتطلبات سوق العمل المحلي والغاية الثانية: زيادة كفاءة الخريجين لتتناسب مع المعايير العالمية  
 

 محليةومع جامعات دولية  تعاونال ٢.٤

عدد المستفيدين من  - سنويا ال يوجد

 البروتوكوالت سنويا 

الدخل العائد على الكلية من   -

 البروتوكوالت سنويا 

 مراجعة البروتوكوالت المبرمة -

عدد المستفيدين ومتابعة تنفيذها  -

 .االدخل منهو

 عميد الكلية -

لتعليم لشئون اوكيل الكلية  -

 الطالبو

وكيل الكلية للدراسات العليا  -

  والبحوث

  وكيل الكلية لخدمة المجتمع -

 البيئة  تنميةو

 تعاون٪ من بروتوكوالت ال١٠٠ تنفيذ ٢.٤.١

  التي تم عقدها سابقا مع الجامعات الدولية

 

كليات جديدة  والتواصل مع جامعات  - بروتوكول جديد سنويا - سنويا ال يوجد

 جديدة تعاونلعقد بروتوكوالت 

 عميد الكلية -

لتعليم لشئون اوكيل الكلية  -

 الطالبو

وكيل الكلية للدراسات العليا  -

  والبحوث

  وكيل الكلية لخدمة المجتمع -

 مية البيئة تنو

العمل على إبرام بروتوكوالت جديدة  ٢.٤.٢

 محلية ومع جامعات أخرى دولية  تعاونلل
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 الغاية الرابعة: تحسين بيئة العمل وزيادة رضا العاملين 
 

 ( يندارياإل والطلبة والخريجين و معاونيهمهيئة التدريس و أعضاءدعم تكوين الهوية المهنية للمنتمين للكلية )  ٤.١

 بنهاية الخمس سنوات  ٪٢٠هيئة التدريس والعاملين بالكلية بحوالي  أعضاءالعاملين بالكلية من  انتماءنسبة  زيادة ٤.١.١

 ألف جنيه ١٥٠

جنيه   ٣٠)   آالف 

 ( سنويامصري 

يوني الفريق    و تشكيل 

 سنويا  ثم ٢٠٢٢

بيان بتشكيل فريق تحسين بيئة     -

 العمل بالكلية  

 خطة عمل الفريق السنوية -

نسبة    -  العاملين  انتماءقياس 

 سنويا 

 أعضاءلتشجيع  قساماألمخاطبة  -

في فريق  لالشتراكهيئة التدريس 

 تحسين بيئة العمل

 

خدمة   - لشئون  الكلية  وكيل 

 البيئة ومساعديهالمجتمع وتنمية 

 وفريق تحسين بيئة العمل بالكلية 

 .تشكيل فريق تحسين بيئة العمل ٤.١.١.١

 

 صور المخاطبات - ٢٠٢٢ديسمبر  جنيه ألف ١٠٠

وحصر    - مفعل   عدادأالمكتب 

 المترددين عليه

مخاطبات لوزارة الداخلية 

خدمي داخل  والمحافظة لعمل مكتب 

 . المجمع الطبي

وكيهههل الكليهههة لشهههئون خدمهههة  -

 .المجتمع وتنمية البيئة

 أمين الكلية   -

تفعيل المكاتب   إمكانيةدراسة  ٤.١.١.٢

الخدمية للعاملين داخل المجمع الطبي 

 ( )السجل المدني / الشهر العقاري / المرور 

 مليون جنيه 

جنيه   ٢٠٠) ألف 

 سنويا(

بيان بعدد المستفيدين من    - سنويا

خدمات الصراف االلي والشهر  

 العقاري

بيان بنسبة رضا المستفيدين    -

 من الخدمات 

 مع الشهر العقاري تعاونتعزيز ال -

مخاطبة البنوك لصيانة ماكينات   -

 الصراف االلي

خدمة   - لشئون  الكلية  وكيل 

 ومساعديه المجتمع وتنمية البيئة

العمل   - بيئة  تحسين  فريق 

 بالكلية 

مكاتب خدمية  تعزيز التعاقد مع ٤.١.١.٣

مثل الشهر عقاري وزيادة عدد ماكينات 

 . الصرافة االلية

 

 ألف جنيه ٥٠٠

جنيه   ١٠٠) ألف 

 سنويا(

بيان بعدد المشاركين من   - سنويا

المجتمع الجامعي في المشاريع 

 المرأة البحثية الخاصة بصحة 

الخاصة   - البحثية  المشاريع  تفعيل 

مشاريع خالل   ٣بواقع    المرأةبصحة  

   .الخمس سنوات

خدمة   - لشئون  الكلية  وكيل 

 البيئة ومساعديهالمجتمع وتنمية 

العمل   - بيئة  تحسين  فريق 

 . بالكلية

بصحة المرأة مثل الكشف  االهتمام ٤.١.١.٤

  .الثدي راموألالمبكر 

 

 ترخيص الحضانة  إستخراج - ٢٠٢٦وحتى يوني ألف جنيه ٥٠٠

 بالحضانة   األبناءتسجيل   -

 الشهري  اإلشتراكرسوم   -

حضههانة   نشههاءإليتم دراسة جههدوى    -

 بناء العاملين أل

تههههوفير مكههههان مناسههههب ومالئههههم  -

 للحضانة 

  ةيجتماعاإلمخاطبة الشئون  -

 ترخيص للحضانة   إستخراج -

 متطلبات    التوفير التجهيزات و -

 تشغيل الحضانة  -

 عميد الكلية  -

وكيهههل الكليهههة لشهههئون خدمهههة  -

 .المجتمع وتنمية البيئة

 أمين الكلية  -

حضانة ألبناء  إنشاءدراسة  ٤.١.١.٥

ة والمستشفيات الطبي اتالعاملين بالمجمع

  .الجامعية
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 ال يوجد

 

 ٢٠٢٢إبريل 

آليهههة للتواصهههل مهههع العهههاملين  -

 لكترونههياإلبالكليههة علههى الموقههع 

 األخرى االجتماعيةوالمنصات 

 دورية للعاملين ةإلكترونيمجلة  -

وقواعد الترقية   ةدارياإلاللوائح    -

 معلنة على موقع الكلية

قائمههة بمشههاركات العههاملين فههي  -

 االستراتيجيةلجان الكلية والخطة 

 الموجهة للعاملين االستبيانات -

 نتيجة المسابقات   -

تعاقهههههدات مهههههع العيههههههادات   -

 والمستشفيات

قائمههههههة برسههههههائل التهنئههههههة  -

 ومشاطرات األحزان  

 االنتمههاءلقيههاس نسههبة  اسههتبيان -

 الوظيفي لدى العاملين سنويا

 

 التواصل مع العاملين من خالل :  -

  :موقع الكلية
  ةلكترونيههإعههادة تفعيههل المجلههة اإل •

الدوريههة للعههاملين بالكليههة ) كلمتنهها 

 طب( 

• Facebook page 

• What’s App group 

• zoom meetings 

معلنههة علههى موقههع   ةدارياإلاللوائح    -

 الكلية 

قواعد الترقيات معلنههة علههى موقههع   -

 الكلية  

تفعيل مسههابقات شهههرية للمههوظفين             -

بتكارية المميزة / فكار اإل)مسابقة لأل

 القسم المميز( أو دارةاإل

  ة يجتماعاإل  األحداث المشاركة في    -

أحزان  مشاطرة   / تهنئة  للعاملين 

التواصل   موقع   يجتماعاإلعلى 

  اإلعالناتولوحة 

وكيهههل الكليهههة لشهههئون خدمهههة  -

 .المجتمع وتنمية البيئة

 أمين الكلية -

 وحدة ضمان الجودة  -

الجهاز    - معيار   دارياإلمنسق 

 بالجودة

قنوات للتواصل بين القيادات  إنشاء ٤.١.١.٦

 والعاملين بالكلية بصفة دورية  ةدارياإل

 ألف جنيه ٢٥٠

جنيه    ٥٠) ألف 

 سنويا(

 صور شهادات التكريم  - سنويا

 بيان التكريم على موقع الكلية   -

 

 التكريم بلوحات شرف   -

 قائمة بالمميزين على موقع الكلية   -

 شهادات تقدير  -

 عميد الكلية  -

خدمة   - لشئون  الكلية  وكيل 

   المجتمع وتنمية البيئة

المتميزين  تكريم ومكافئة العاملين  ٤.١.١.٧

  داراتاإل بمختلف

 

 

 ال يوجد  

 إجتمههاعخطابات دعوة حضور    - سنويا

 ورشة عمل  /

 نسخ من تشكيل اللجان  -

ة بإشهههههراك إداريههههه قهههههرارات  -

 .المختلفةالعاملين في اللجان 

ات الخطهههة إجتماعههه محاضهههر  -

وكشهههف حضهههور  ةاإلسهههتراتيجي

 . يندارياإل

 إداراتمشاركة العههاملين بمختلههف    -

القههرارات  إتخههاذالكليههة فههي  أقسههامو

وعهههرض  ةاإلسهههتراتيجيوالخطهههط 

 المقترحات واالفكار . 

دعهههوة العهههاملين للمشهههاركة فهههي  -

 .ةاإلستراتيجيات الخطة إجتماع

اللجههههان  أعمهههالفههههي  اإلشهههتراك -

 .دارياإلالفرعية بالجهاز 

 أمين الكلية   -

 الجودة  وحدة ضمان  -

 لجنة المتابعة بالكلية   -

الفرص ألطقم العاملين من  إتاحة ٤.١.١.٨

من القيادات  ثان(صف  إعداد)صغار السن 

اللجان الفرعية  أعمالفي  لإلشتراك ةدارياإل

   .دارياإلبالجهاز 
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 المقدمة  بالشكاويقائمة  - ٢٠٢٢ويوني ال يوجد

التي تم الرد  بالشكاويقائمة  -

 عليها

موحههد   إيميههللعمل    IT  ال  مخاطبة  -

  شكاويلل

تحديههد الشههخص المسههئول بتلقههي  -

 وعرضها علي المعنيين الشكاوي

 شههههههكاويوجههههههود صههههههندوق لل -

مههن  إداريوالمقترحههات بكههل مبنههي 

 مباني الكلية 

 الرد علي الشكوي المرسلة   -

وكيل الكلية لشئون خدمة  -

 المجتمع وتنمية البيئة 

 وحدة ضمان الجودة   -

 أمين الكلية  -

  ىواشكتفعيل آلية للتعامل مع  ٤.١.١.٩

  دارياإلالعاملين بالجهاز 

 بنود العقد   - ٢٠٢٣ ال يوجد

 قائمة بالخصم المقدم للعاملين   -

 

مجالس    - رؤساء    دارات اإلمخاطبة 

المستشفيات الخاصة للحصول على ب

الطبي    بالقطاع  للعاملين  نسب خصم 

ومراكز  و الطبية  التحاليل  معامل 

 .األشعة

وكيههل الكليههة لشههئون خدمههة   -

وخدمههة  المجتمههع وتنميههة البيئههة

 المجتمع 

 العالقات العامة    -

التعاقد مع العيادات والمستشفيات   ٤.١.١.١٠

ومعامل التحاليل لمنح العاملين بالكليههة نسههب 

 خصم 

 

 بنود العقد    - ٢٠٢٤ دال يوج

 قائمة بالخصم المقدم للعاملين  -

 

أثناء التعاقد علههى تههأجير كافيتريهها    -

الكليههة  إدارةبههين  اإلتفههاقالكليههة يههتم 

والمستأجر على تحديههد نسههب خصههم 

 للعاملين . 

بالمأكوالت    - قائمة  تحديد 

خصم   نسب  بها  التي  والمشروبات 

 عالم العاملين بها .  إو

وكيهههل الكليهههة لشهههئون خدمهههة  -

 .المجتمع وتنمية البيئة

 أمين الكلية   -

ما  تتراوحتحديد نسبة خصم  ٤.١.١.١١

على المأكوالت والمشروبات ٪ ٥٠-٢٠بين

 بكافيتيريا الكلية  

 بنهاية الخمس سنوات  ٪٢٠شباب الخريجين بنسبة  انتماءعمل برامج لزيادة  4.1.2

 ألف جنيه  ٢٥٠

جنيه    ٥٠) ألف 

 سنويا( 

دخل   من  تسدد 

 الورشة 

 بيان بعدد ورش العمل - خطة سنوية

بيان بنسبة رضا المستفيدين   -

 منها

المختلفة  قساماألبيان بأنشطة  -

مع نقابة   بالتعاونالتي تمت 

 طباءاأل

سنويا(   ٤زيادة عدد ورش العمل ) -

 طباءلتدريب شباب األ

عمل الية للتنسيق بين نشاطات  -

المختلفة واالعالن عنها في  قساماأل

 طباء نقابة األ

 

 تعزيز دور فريق التوعية الصحية ٤.١.٢.١ فريق التوعية الصحية بالكلية  -

على برامج التوعية  طباءوتدريب شباب األ

 .(TOTالصحية )

 بنهاية الخمس سنوات ٪٢٠زيادة فاعلية لجنة المعارض بنسبة  ٤.١.٣

بيان بعدد المشاركين من الطلبة  بالمعارضخطة سنوية  ال يوجد

هيئة التدريس   أعضاءوالعاملين و

 في التنظيم 

الكلية المختلفة   أقساممخاطبة  -

 للمشاركة في التنظيم

و  - المعارض  لجنة  وكيل  رئيس 

المجتمع  خدمة  لشئون  الكلية 

 ومساعديه  وتنمية البيئة

هيئة    أعضاءزيادة فاعلية مشاركة    ٤.١.٣.١

بنسبة   السنوية   ٪ ٥التدريس  المعارض  في 

 . التي تقيمها الكلية لخدمة المجتمع 

توفير مكان دائم للمعارض وغرفة  - بيان بعدد المعارض في السنة - سنويا ألف جنيه ١٥٠ و  - المعارض  لجنة  وكيل  رئيس  في    ٤.١.٣.٢ السلع  من  المعروض  زيادة 
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جنيه   ٣٠)   آالف 

   (سنويامصري 

التبرعات  بجانب 

هيئة    أعضاءمن  

ورجال   التدريس 

وجمعيات   عمالاأل

 المجتمع المدني 

 بيان بنسبة رضا المستفيدين  -

لتخزين   - مخصصة  غرفة 

دائم  مكان  وتوفير  المالبس 

 .للمعارض

 لتخزين المالبس

زيادة عدد المستفيدين من  -

 المعارض

مخاطبة شركات المالبس والبنوك   -

للمشاركة في   عمالورجال األ

 .المعارض

المجتمع  خدمة  لشئون  الكلية 

 ومساعديه  وتنمية البيئة

من   عدد  أكبر  الي  والوصول  المعارض 

 المستفيدين 

 تحسين بيئة العمل داخل الكلية  ٤.٢

 مؤسسات المجتمع المدني (  –ستدامة الخضراء )كلية  زراعة زيادة المساحة الخضراء بالمجمع الطبي  لتقليل البصمة الكربونية والمحافظة على اإل ٤.٢.١

 ألف جنيه ١٠٠

جنيه    ٢٠) ألف 

 سنويا(

 بيان بعدد األشجار في الكلية  - خطة سنوية

  تعاونبيان بعدد بروتوكوالت ال -

 تقليل البصمة الكربونية   -

بكل    - للتدخين  مخصصة  أماكن 

 .مبنى

من    - عشرين  عدد  زراعة 

لمدة خمس  سنويا  األشجار/شجيرات 

الطبي   المجمع  في  سنوات 

طب  لكلية  التابعة  والمستشفيات 

 . اإلسكندرية

عمل بروتوكول مع كلية الزراعة    -

األ في    عمالورجال  للمشاركة 

 عتناء بالزرع عمليات الزراعة واإل

ومنع أتخصيص     - للتدخين  ماكن 

 . المباني بالكليةالتدخين في باقي 

العمل   - بيئة  تحسين  فريق 

 بالكلية 

المدني    ٤.٢.١.١ المجتمع  مشاركة  زيادة 

األ و في  و  عمالرجال  الزراعة  كليات 

وزيادة   الكربونية  البصمة  بتقليل  المساهمة 

 المساحة الخضراء 

 

 

  

 المخلفات المختلفة إلعادة تدويرها  أنواعالعمل على نشر الوعي عن سبل التخلص السليم من النفايات وضرورة فصل  ٤.٢.٢

 ألف جنيه ١٠٠

جنيه    ٢٠) ألف 

 سنويا(

 بيان بعدد الندوات /السنة - خطة سنوية
 كشوف حضور الندوات -

ندوة واحدة سنويا لمدة سنتين    إقامة  -

التخلص  بسبل  المجتمع  لتعريف 

فصل  وضرورة  النفايات  من  اآلمن 

 المخلفات المختلفة  أنواع

وضع ملصقات وتوزيع مطبوعات   -

ب وطريقة    أنواعللتوعية  النفايات 

 فصلها 

العمل   - بيئة  تحسين  فريق 

 بالكلية 

هيئة    أعضاءزيادة وعي ومشاركة    ٤.٢.٢.١

 التدريس والعاملين بالكلية  

 

 ألف جنيه ١٠٠

جنيه    ٢٠) ألف 

 سنويا(

 بيان بعدد صناديق القمامة  - خطة سنوية

 بيان بما ماتم تدويره/السنة  -

لفصل - قمامة  صناديق  توفير 

 النفايات 

ما يمكن تدويره مثل   إستخدامعادة  إ-

 الورق

العمل   - بيئة  تحسين  فريق 

 بالكلية 

المساهمة في    ٤.٢.٢.٢ للوسائل  الكلية  توفير 

 فصل النفايات والتخلص اآلمن منها  

 مع كلية الفنون الجميلة  بالتعاونحوائط المباني في عمل جداريات فنية  استغالل 3.٤.٢
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 ألف جنيه  ٢٠

جنيه    ١٠ آالف 

 الجدارية /

عدد الجداريات التي أقيمت في    - خطة للخمس سنوات 

 خالل خمس سنوات

الفنون الجميلة كلية مخاطبة  -

 للمشاركة 

الالزمة - الخام  المواد  توفير 

المادي   والتمويل  للجداريات 

 المطلوب

العمل   - بيئة  تحسين  فريق 

 بالكلية 

 

خالل    ٢عمل    4.2.3.1 في  فنية  جدارية 

 الخمس سنوات 

 ٪ ١٠٠والطالب بنسبة  طباءتحسين بيئة العمل لأل  ٢.٤.4

 ألف جنيه  ٢٥٠

جنيه  ألف    ٥٠)

 سنويا(

أنشئت    - خطة سنوية التي  المقاعد  بعدد  بيان 

 حديثا

التي    - البرجوالت  بعدد  بيان 

 أنشئت حديثا

 الكافيتريا   إنشاء  -

لتي   - المياه  دورات  بعدد  بيان 

 .أنشئت حديثا

المخصصة   - المقاعد  عدد  زيادة 

لإل المحاضرات للطلبة  بين  ستراحة 

 .٪٥٠بنسبة 

في    - للطلبة  برجوال  كل عمل 

 مستشفى من مستشفيات الجامعة 

في    إنشاء  - الطلبة  لخدمة  كافيتريا 

 كل مستشفى من مستشفيات الجامعة 

إل  إنشاء  - مخصص  ستراحة  مكان 

كل    أعضاء في  التدريس  هيئة 

 . مستشفي من مستشفيات الجامعة

توفير دورات مياه للطلبة   -

   والطالبات

المتابعة الدورية للمدرجات  -

الصيانة   إجراءوالمعامل ووالقاعات 

 لالستخدامالالزمة للوصول بها 

  .مثلاأل

تطهير وتعقيم المدرجات والمكاتب  -

 بصفة دورية  ةدارياإل

العمل   - بيئة  تحسين  فريق 

 بالكلية 

و  إنشاء  ٤.٢.٤.١ خدمية  ستراحات  إأماكن 

   طباءللطلبة واأل

 .المباني التعليمية بكلية الطب والمستشفيات الجامعيةتحقيق األمن والسالمة والصحة المهنية في  ٤.٣

 .٪ من اللوائح والقوانين الخاصة بالسالمة والصحة المهنية١٠٠بتطبيق  االلتزام ٤.٣.١

خطة سنويه لمدة خمس  مليون جنيه ٢

 سنين 

 جهزة المحدثه  عدد األ -

عدد األجهزة التي تم التعاقد  -

 عليها 

التعاقد مع الشركات المعنية   -

 لتحديث أجهزة اإلنذار  

عمل حصر لجميع األجهزة   -

 الموجودة حاليا بحالتها  

لويات وعمل خطة زمنية لتحديد األ -

طبقا للموارد المتاحة لتحديث أجهزة 

الصحة المهنية  وفريق السالمة  -

شئون وكيل الكلية ل إدارةتحت 

 وتنمية البيئة.  خدمة المجتمع

تحديث أجهزة اإلنذار المبكر   ٤.٣.١.١

 والرصد
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 .اإلنذار 

الزوار عن كيفية  ءنسبة رضا - ل سنتين أوخالل  ألف جنيه ٥٠٠

 الوصول للمنشات بالكلية 

عدد الخرائط بالنسبة الي عدد   -

  داراتاإلوالمباني 

دارت في الكلية اإلوتقسيم المنشات  -

 جغرافيا 

عمل خرائط لكل المنشآت   -

   .داراتاإلو

يز بوسترات لرفعها علي  هتج  -

 عالمات مصممة كدالئل للمنشآت

الصحة المهنية  وفريق السالمة    -

ل  إدارةتحت   الكلية  شئون  وكيل 

 وتنمية البيئة.  المجتمعخدمة 

خرائط وأدلة لجميع المنشآت    إعداد ٤.٣.١.٢

 . داراتاإلو

 

 البوسترات وعدد الملصقات  - ل سنتين أوخالل  ألف جنيه ١٠٠

المعرفة   - في  التغيير  نسبة 

وضع    هتجااإلو بعد  للعاملين 

بالسالمة   الخاصة  الملصقات 

 . والصحة المهنية

عمل المحتوي العلمي الخاص  -

الصحة وسياسات السالمة  أحدثب

 المهنية  

لوضع   أهميةتحديد األماكن األكثر  -

 . الملصقات 

 البوسترات ووضع الملصقات  -

الصحة المهنية  وفريق السالمة    -

ل  إدارةتحت   الكلية  شئون  وكيل 

 وتنمية البيئة.  خدمة المجتمع

في    إعداد  ٤.٣.١.٣ )بوسترات(  ملصقات 

جميع المباني خاصة بإتباع سياسات السالمة 

 الصحة المهنية. و

 ا ٪ من العاملين في السالمة والصحة المهنية سنوي٢٥عمل برامج تدريبية متكاملة لتدريب  ٤.٣.٢

 عدد الخبراء في اللجنة  - لي  والسنة األ ألف جنيه ٢٠٠

 اللجنة  اجتماعاتمحاضر  -

  

أسماء الخبراء المتطوعين  اقتراح -

  والفنيلوضع المحتوي العملي 

للتدريبات الخاصة بالسالمة 

   والمهنية والصحة

تشكيل اللجنة ووضع التوصيف   -

   واعتمادهاالوظيفي للجنة 

المهنية    والصحةفريق السالمة    -

شئون  وكيل الكلية ل  إشرافتحت  

المجتمع   البيئة  وخدمة  تنمية 

 مساعديهو

خبراء مختصة ببرامج   ةتشكيل لجن ٤.٣.٢.١

 التدريبات

. 

 ألف جنيه ٥٠٠

جنيه   ١٠٠) ألف 

 سنويا(

نسبة حضور العاملين في  - سنويا لمدة خمس سنين

 ورشة العمل  

نسبة التغيير في المعرفة قبل   -

  .الورشة انعقاد وبعد

ورشه عمل سنويا  ٢أقامه عدد  -

 بحد ادني 

 تجهيز المحتوي العلمي للورشة -

عقد   وبعدقبل  استبياناتعمل  -

 الورشة 

المهنية    والصحةفريق السالمة    -

شئون  وكيل الكلية ل  إشرافتحت  

المجتمع   البيئة  وخدمة  تنمية 

 مساعديهو

 عقد ورش عمل للعاملين في  ٤.٣.٢.٢

 السالمة والصحة المهنية.  

 

 ألف جنيه  ٢٥

جنيه   ٥٠٠٠)

 سنويا(

كل  االستبيانيتم عمل 

  وتحليل أشهر ستة 

 النتائج  

 

  علىنسبة المشاركة في اإلجابة  -

الخاص بتقييم  االستبيان

   االحتياجات

عدد المواضيع المقترحة  -

 للتدريب 

الخاص تقييم   االستبيانتجهيز  -

 التدريبية  لالحتياجات

 االحتياجاتلتقييم  االستبيانتوزيع  -

  .على جميع العاملين

التقرير   وتجهيز تحليل النتائج   -

 لويات التدريب  أوب

المهنية    والصحةفريق السالمة    -

شئون  وكيل الكلية ل  إشرافتحت  

المجتمع   البيئة  وخدمة  تنمية 

 مساعديهو

التدريبية للعاملين  االحتياجاتتقييم  ٤.٣.٢.٣

 في السالمة والصحة المهنية. 

 

عدد حضور المحاضرات   - سنويا لمدة خمس سنين ألف جنيه ٥٠٠ نظرية سنويا محاضرات  ٤عقد عدد  المهنية    والصحةفريق السالمة    -  عقد محاضرات نظرية ٤.٣.٢.٤
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جنيه   ١٠٠) ألف 

 سنويا(

 النظرية

كشوف حضور المحاضرات   -

 المنعقدة سنويا 

مع تجهيز المحتوي العلمي متماشيا  

 .مع ورش العمل

شئون  وكيل الكلية ل  إشرافتحت  

المجتمع   البيئة  وخدمة  تنمية 

 مساعديهو

 ٪ بسياسات السالمة والصحة المهنية. ١٠٠ب  لاللتزامعمل خطة متابعة وتقييم  ٤.٣.٣

  ونسبةعدد المؤشرات  - سنويا  ال  يوجد

 المشاركة 

  أحدثوضع المؤشرات حسب  -

 توصيات منظمة الصحة العالمية  

 targets according to ااختيار  -

benchmarking  

للمتابعة  checklistعمل  -

 األسبوعية

 فريق السالمة والصحة المهنية   -

 مع لجنة الخبراء

وضع مؤشرات ربع سنوية لتقييم   ٤.٣.٣.١

 داء فريق السالمة والصحة المهنية.  أ

 مليون جنيه 

جنيه   ٢٠٠) ألف 

 سنويا(

المتابعة    - نصف سنويا  تقارير    وعدد عدد 

 .المشاركين فيها

تجهيز تقارير المتابعة اليومية   -

والنصف سنوية متماشيا  واألسبوعية 

 مع المؤشرات السابقة

المسؤولة عن  شخاصتعيين األ -

 المتابعة اليومية  

  يأو المعنوتحديد الحافز المادي  -

 إجراءاتب بااللتزاملتشجيع العاملين 

 . المهنية والصحةالسالمة 

المهنية    والصحةفريق السالمة    -

 بلجنة الخبراء باالستعانة

إل  ٤.٣.٣.٢ الدورية    جراءات المتابعة 

 السالمة والصحة المهنية 

 ٢٠٢٦٪ من العاملين فى جميع مرافق ومواقع الكلية من العدوي واإلصابات الناجمه في بيئة العمل بحلول عام ١٠٠حماية   ٤.٣.٤

 مليون جنيه 

جنيه   ٢٠٠) ألف 

 سنويا(

  الطعوم والجرعاتعدد  - سنويا

 المتوفرة 

العاملين المعرضين عدد  -

 لإلصابة بالعدوي 

 عدد العاملين الذين تم تطعيمهم  -

 

استقطاب موارد مالية لتوفير   -

 التطعيم  

التعاقد مع شركة فاكسيرا لضمان  -

 توفير التطعيم  

 العمل حصر لعدد العاملين  -

eligible للتطعيم  

 حتى لويةواألعمل خطة بمن لهم  -

 يتم تغطية جميع العاملين  

االستعانة بخبراء الصحة العامة  -

لضمان جوده سلسلة التبريد الخاصة 

 بالتطعيم لضمان سالمة التطعيم  

 تجهيز قاعدة بيانات  -

المهنية    والصحةفريق السالمة    -

لشئون    وكيل الكلية  إشرافتحت  

 البيئة.  وتنميةخدمة المجتمع 

تطعيم    ٤.٣.٤.١ الكبدي    االلتهابتوفير 

في   بي   والصحةالسالمة    عيادةالفيروسي 

 . المهنية

المهنية    والصحةفريق السالمة    -  أهميةتجهيز بوسترات توعية ب - عدد البوسترات   - ٢٠٢٤-٢٠٢٢ ألف جنيه  ٢٠٠ عمل بوسترات توعيه للعاملين  ٤.٣.٤.٢
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عدد العاملين الذين لديهم معرفة  - 

 التطعيم  أهميةوبعدد الجرعات 

لشئون    وكيل الكلية  إشرافتحت   المهنية  والصحةالسالمة 

 البيئة.  وتنميةخدمة المجتمع 

المهنية   والصحةخاصه بالسالمة  أهميةب

ونشرها في مختلف مرافق الكلية لحث 

 بقواعد السالمة االلتزامالعاملين على 

 بمختلف السيناريوهات والكوارثالمثالية لألزمات  دارةاإل ٤.٤

 ٢٠٢٦ختصاصتها في نهايه  إتوصيف  والمخاطر مع تحديد  دارةتطوير وتأهيل وحدة األزمات بما يتناسب مع المعايير العالمية وتحويلها الي وحدة إل ٤.٤.١

الموارد المالية لدعم  استقطاب - وجود غرف عمليات  ٢٠٢٦حتى  مليون جنيه 

 غرفة العمليات 

 تزويدها باألجهزة الالزمة -

ل  - الكلية  خدمة شئون  وكيل 

 البيئة  وتنميةالمجتمع 

إل  ٤.٤.١.١ عمليات  غرفة    دارة تجهيز 

بأجهزة   مزودة  والكوارث    االتصال األزمات 

 المناسبة بكل مبنى 

 وجود قاعدة بيانات   - ٢٠٢٦حتى  ألف جنيه  ٢٠٠

  علىعدد العاملين المدربين  -

 التعامل مع قاعدة البيانات  

التعاقد مع شركات لعمل قاعدة  -

 بيانات  

 التعامل معها  علىتدريب العاملين  -

السالمة     -  والصحةفريق 

تحت   وكيل   إشرافالمهنية 

المجتمع شئون  ل  الكلية خدمة 

 . البيئة وتنمية

لألزمات    وجود   ٤.٤.١.٢ بيانات  قاعدة 

 والكوارث السابقة

وجود خطة للسيناريوهات  - ٢٠٢٣-٢٠٢٢ ألف جنيه ٥٠

 التعامل.  وكيفيةالمختلفة 

عدد أصحاب المصلحة   -

المشتركين في وضع  

  وكيفيةالسيناريوهات المختلقة 

 دارتهاإ

تجهيز سيناريوهات مختلفة  -

بعمل   وذلكزمات المختلفة لأل

لقاءات مع كافة أصحاب المصلحة 

 .المشتركة

المهنية    والصحةفريق السالمة    -

شئون  ل  وكيل الكلية  إشرافتحت  

 . البيئة وتنميةخدمة المجتمع 

وجود سيناريوهات للتعامل مع   ٤.٤.١.٣

 األزمات المختلفة.

المباني   - ٢٠٢٥-٢٠٢٣ ألف جنيه  ٢٠٠ لكل  توضيحي  رسم 

 التابعة للكلية 

المهنية    والصحةفريق السالمة    - الرسومات الخاصة إعداد -

شئون  ل  وكيل الكلية  إشرافتحت  

 . البيئة وتنميةخدمة المجتمع 

ومنشآت   ٤.٤.١.٤ بمرافق  توضيحي  رسم 

عليها  محددا  والمرافق  المباني  يوضح  الكلية 

والكهرباء والصرف    ،الصحيشبكة اإلطفاء 

 . الطبيعي، والتليفوناتوالغاز  ،والمياه

 الطالب. وهيئة التدريس وسنويا من العاملين بالكلية  األقلعلى  ٪٢٥المواجهة واإلغاثة بين  أعمالاألزمات والكوارث وكيفية تنفيذ   دارةنشرالوعي الثقافي إل ٤.٤.٢

 ألف جنيه  ٢٥٠

جنيه    ٥٠) ألف 

 سنويا(

خمس   ولمدة سنويا  

 سنوات 

في   - العاملين  حضور  نسبة 

 ورشة العمل  

ورشه عمل سنويا بحد   ٢عدد  إقامة-

 دني أ

 تجهيز المحتوي العلمي للورشة -

عقد   وبعدقبل  استبياناتعمل  -

 الورشة 

المهنية    والصحةفريق السالمة    -

 لجنة خبراء إشرافتحت 

عقد ورش عمل بصفه مستمرة  ٤.٤.٢.١

هيئة التدريس والعاملين   أعضاءتستهدف 

 بالكلية. 

 

 ألف جنيه  ٢٥٠

جنيه    ٥٠) ألف 

 سنويا(

خمس   ولمدة سنويا  

 سنوات 

قبل    - المعرفة  في  التغيير  نسبة 

 الورشة  انعقاد وبعد

ورشه عمل سنويا بحد   ٢عدد  إقامة-

 دني أ

 تجهيز المحتوي العلمي للورشة  -

عقد   وبعدقبل  استبياناتعمل  -

السالمة     -  والصحةفريق 

تحت   لجنة    إشرافالمهنية 

 .خبراء

الخبرات    عقد  ٤.٤.٢.٢ لتبادل  عمل  ورش 

مواجهة   مجال  في  الناجحة  والتجارب 

 األزمات والكوارث 
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 . الورشة

 ٢٠٢٦٪ في نهاية عام ١٠٠رفع كفاءة العاملين بوحدة األزمات والكوارث بنسبه  ٤.٤.٣

المهنية    والصحةفريق السالمة    -  تشكيل أسماء الفرق  ٢٠٢٤-٢٠٢٢ ال يوجد

لشئون    وكيل الكلية  إشرافتحت  

 البيئة.  وتنميةخدمة المجتمع 

مع   ٤.٤.٣.١ للتعامل  المختلفة  الفرق  تكوين 

 السيناريوهات المختلفة 

 ألف جنيه  ٢٥٠

جنيه    ٥٠) ألف 

 سنويا(

 عمل خطة تدريب سنوية للفرق  عدد التدريبات   - سنويا

 

المهنية    والصحةفريق السالمة    -

لشئون    وكيل الكلية  إشرافتحت  

 البيئة  وتنميةخدمة المجتمع 

المختلفة    ٤.٤.٣.٢ الفرق    على تدريب 

 التعامل مع مختلف السيناريوهات

 ألف جنيه  ٢٥٠

جنيه    ٥٠) ألف 

 سنويا(

عمل خطة تدريبات سنوية للعاملين  عدد الحضور في التدريبات   - سنويا

 .زمات والكوارثبوحدة األ

المهنية    والصحةفريق السالمة    -

لشئون    وكيل الكلية  إشرافتحت  

 البيئة.  وتنميةخدمة المجتمع 

للعاملين   ٤.٤.٣.٣ مستمرة  تدريبات  عمل 

 بوحدة األزمات والكوارث.

 ٪ سنويا ٢٥بنسبة  والكوارثاألزمات   إدارةالمبكر في مجال  واإلنذارتطوير آليات الرصد  ٤.٤.٤

 مليون جنيه 

جنيه   ٢٠٠) ألف 

 سنويا(

لألجهزة المطلوب  عقود صيانة - ٢٠٢٤-٢٠٢٢

 لها صيانة 

عقد عقود صيانة مع الشركات -

  وكذلكالمعنية بصيانة األجهزة 

 تدريب القائمين عليها بصفة دورية 

دوري  ٤.٤.٤.١ المهنية  والصحةفريق السالمة  - صيانة  للمعدات   ةعمل 

على   للتدريب  األمثل    االستخدامواألجهزة 

 جهزةللمعدات واأل

 ألف جنيه ١٠٠

جنيه    ٢٠) ألف 

 (سنويا

عن  نمسؤولي أشخاصتعيين  - تقارير المتابعة الربع سنوية  - ربع سنويا 

  المتابعة الدورية لألجهزة مع عمل

تقرير ربع  وتقديمحصر لألجهزة 

 . سنوي لوكيل الكلية

 

 

 

المتابعة المستمرة للتأكد من فاعلية    ٤.٤.٤.٢ المهنية  والصحةفريق السالمة  -

 األجهزة

 ة ئبوالتعامل المثالي مع الجائحات واأل ٤.٥

 ألف جنيه  ٢٥٠

جنيه    ٥٠) ألف 

 سنويا(

 عدد الملصقات  - سنويا  

المستهدفة    استفادةمدي    - الفئات 

   .والملصقاتمن هذه المنشورات 

 تجهيز المحتوي العلمي   -

“بوسترات عمل أدوات تثقيفية  -

ومطويات”، وتشمل إصدارات 

 ووزارة الصحة   وزارة التعليم العالي

 تحديد الفئات المستهدفة -

عمل خطة لتوزيع المنشورات  -

 والملصقات 

نشر الوعي الكامل والثقافة الصحية   ٤.٥.١ فريق السالمة والصحة المهنية  -

  أعضاءمن  األقل على٪ ٥٠الالزمة بين 

 بالكلية.  والعاملينهيئة التدريس 

 

 عدد الحاالت التي يتم متابعتها  - مس سنوات  خكل  ألف جنيه  ٢٠٠

   االستماراتعدد   -

تشكيل لجنة خبراء مختصة   -

 للترصد 

خدمة شئون وكيل الكلية ل -

 وتنمية البيئة.  المجتمع

ل   إعداد  ٤.٥.٢ ترصد  من  ١٠٠خطة   ٪

 . الحاالت المصابة في الكلية
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 تحديد درجة الخطورة.   -

رصد المخالطين للحاالت   استمارة -

 المصابة ومتابعتها. 

 

 سنويا  ألف جنيه ١٠٠

 

 اللجنة تشكيل -

 وجود خطة طوارئ -

  علىعدد العاملين المدربين  -

 الخطة

  والتعقيمنسبة عمليات التطهير  -

 (frequency)ة أبالمنش 

 environmentalنسبة    -

infection rate 

 تكوين لجنه فنيه عليا.  -

تكوين فريق العمل لتنفيذ خطة  -

 الطوارئ.

لتدريب على الخطة  لخطة سنوية  -

وتحديد مسئولي التنفيذ بالتنهسيق مهع  

 الجههات المعنيهة. 

التطهير والتعقيم  تنفيذ عمليات  -

 بالمنشآت.

الخدمات   استمرار التأكد من  -

المقدمة من خالل الكلية )خطة 

 تعايش(

ل  - الكلية  خدمة شئون  وكيل 

 وتنمية البيئة.  المجتمع

مع   إعداد   ٤.٥.٣ للتعامل  متكاملة  خطة 

 الجائحة
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 الغاية الخامسة: توسيع نطاق الخدمات المجتمعية التي تقدمها الكلية 
 

   توسيع نطاق الخدمات الصحية والطبية المجتمعية ٥.١

 بنهاية الخمس سنوات ٪٢٠اللجان بنسبه  أعمالفاعلية  ةزياد ٥.١.١

 سنويا ال يوجد

المختلفهههههة  قسهههههاماألمخاطبهههههة  فرق ولجان مشكلة ومفعلة

لترشهههيح بعهههض مهههن أعضهههائها 

للمشهههاركة فهههي تكهههوين فريهههق 

لخدمههة المجتمههع تشههكيل الفههرق 

 واللجان

خدمة   - لشئون  الكلية  وكيل 

البيئة وتنمية  وخدمة    المجتمع 

 المجتمع ومساعديه

تشكيل فريق لخدمة المجتمع من  ٥.١.١.١

من   معاونيهمهيئة التدريس بالكلية و أعضاء

ة بالكلية   اإلكلينيكيو األكاديمية قساماألمختلف 

جدد من المجتمع   أعضاءمع تغذيتها المستمرة ب

تية: القوافل  اال عمالباألوتكون منوطة  الطبي.

والتوعية الطبية ومعارض المالبس ومؤتمرات  

 الكلية وتحسين بيئة العمل بالكلية 

 مليون جنيه ٥

التكلفة من   تتراوح)

جنية  ألف ٢٠

مصري للقوافل  

 اإلسكندريةداخل 

  ألف ٢٠٠الي 

للقوافل خارج 

المحافظة مثل 

 ( سيوة

 زيادة عدد القوافل الطبية - سنويا

زيههادة نسههبة رضهها المسههتفيدين مههن  -

 القافلة

 عمهههالزيهههادة مشهههاركة رجهههال األ -

وأصههههحاب المصههههالح فههههي  دعههههم 

 القوافل

بيههان بالحههاالت المحولههة والتههي يههتم  -

 متابعتها بعد القوافل

مهههاكن عمهههل خطهههة سهههنوية لأل -

فههههي قههههري  إحتياجههههااألكثههههر 

وريهههف مصهههر وموائمتهههها مهههع 

علهههههههي خطهههههههة المجلهههههههس األ

 اإلسكندريةللجامعات وجامعة 

مخاطبهههههههة بنهههههههك الهههههههدواء  -

لههههههدعم  األدويههههههةوشههههههركات 

 القوافل الطبية

شهههههراك كليهههههات القطهههههاع إ  -

الطبههههي المختلفههههة فههههي بعههههض 

-صهههههيدلة -سهههههنانأ)  القوافهههههل

معههههههدي الصهههههحة -تمهههههريض

 والبحوث(

مخاطبههههههة عميههههههد الكليههههههة  -

بالتخصصههههات المشههههاركة فههههي 

خطهههههار الجامعهههههة إالقوافهههههل و

 منواأل

تشهههههجيع المشهههههاركين فهههههي  -

القوافههههل الطبيههههة عههههن طريههههق 

مههههنحهم شهههههادات موثقههههة مههههن 

خدمهههة المجتمهههع شهههئون وكيهههل 

وكيل     - مع  القوافل  لجنة  رئيس 

الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع 

 .ومساعديه

زيادة عدد القوافل الطبية والتوسع   ٥.١.١.٢

حافظات  مفي النطاق الجغرافي ليشمل ال

 .رةواالمج

 



التنفيذ تاريخ  الميزانية التقديرية  الهدف المحور/  جهة التنفيذ/المسئول  وسائل التنفيذ مؤشرات النجاح   

 

 26 

 البيئة بالكلية.تنمية و

 ألف جنيه  ٢٥٠

ألف جنيه  ٥٠)

 سنويا(

الحضور    - سنويا وكشوف  التثقيفية  الندوات 

 بها

 عدد القوافل الطبية  -

ثناء  أ طباءالمتدربين من األبيان بعدد  -

 . القوافل

قيفيههة وتوزيههع ثعقههد نههدوات ت -

 ملصقات إعالنية

 األمههراضعمههل قوافههل لمسههح  -

 السارية والغير سارية

عمههههل ورش عمههههل لتههههدريب  -

المنههاطق النائيههة ويشههمل  أطبههاء

التهههههدريب الحضهههههور الفعلهههههي 

 .الطبية  جراءاتاإلللكشف و

وفريق   - القوافل  لجنة  رئيس 

الكلية   وكيل  مع  الصحية  التوعية 

البيئة  خدمة المجتمع وتنمية  لشئون  

 مساعديه و

التوسع في مجاالت نشاط القوافل   ٥.١.١.٣

ومسح   طباءليشمل التوعية الصحية وتدريب األ

 الغير سارية  األمراض

 

والتخصصات   قسامباألقائمة    - سنويا  ال يوجد

 المشاركة بالقوافل

لزيههادة عههدد  قسههاماألمخاطبههة   -

/الوحههههدات المشههههاركة  قسههههاماأل

والتههي لههم تشههارك مههن قبههل فههي 

فههههي  أقسههههام ٥القوافههههل بواقههههع 

 .خالل الخمس سنوات

وكيل   - مع  القوافل  لجنة  رئيس 

لشئون خدمة المجتمع وتنمية  الكلية  

 ومساعديه البيئة 

 التخصصات داخل القوافل زيادة  ٥.١.١.٤

 قائمة بالحاالت المحولة  - سنويا ال يوجد

إتمام    - حتى  المحولة  الحاالت  متابعة 

 .عالجها

عمههل ورقههة تحويههل للحههاالت  -

 التي تحتاج رعاية اعلي

تخصههيص فريههق مههن الطلبههة  -

لمتابعهههههههههة اإلمتياز  أطبهههههههههاءو

 الحاالت المحولة 

تعزيههههههز قاعههههههدة البيانههههههات  -

بالحههاالت المحولههة مههن الخاصههة 

 .القوافل الطبية

وكيل   - مع  القوافل  لجنة  رئيس 

المجتمع    الكلية   خدمة  لشئون 

 . مساعديهتنمية البيئة و و

متابعه الحاالت ذات الحاجة بعد   ٥.١.١.٥

  طباءالقافلة وتحويلها بمعرفه مجموعه من األ

 .احتياجاتهاالمقيمين حسب 

 ألف جنيه  ٢٥٠

ألف جنيه  ٥٠)

 سنويا(

 نص البروتوكوالت - سنويا

 المتدربين طباءقائمة باأل -

مع   تعاونتفعيل بروتوكوالت ال -

وزارة الصحة بمطروح 

  طباءومتابعة األ اإلسكندريةو

 .المدربين

وكيل     - مع  القوافل  لجنة  رئيس 

المجتمع   خدمة  لشئون  الكلية  

 . مساعديهتنمية البيئة و و

 

مع وزاره الصحة  تعاونزيادة ال ٥.١.١.٦

ها في المناطق النائية من  أطباءلرفع كفاءة 

 خالل برامج تدريبية أثناء القوافل الطبية. 

 ٪ بنهاية الخمس سنوات ٢٠بنسبه  صحية متعدد الوسائل ةتعزيز برنامج توعي ٥.١.٢

 ألف جنيه ١٥٠

جنيه   ٣٠)   آالف 

 ( سنويامصري 

الكلية   قسامألخطابات    إرسال  - تشكيل الفريق - خطة سنوية

و وللطلبة    االمتياز   أطباءالمختلفة 

للتوعية    بشأن فريق  تكوين 

 .الصحية

الكلية لشئون خدمة وكيل  -

 ومساعديهتنمية البيئة و المجتمع

وفريق التوعية الصحية ومشرف 

 االمتياز  طباءالبرنامج التدريبي لأل

يضم   ٥.١.٢.١ الصحية  للتوعية  فريق  تشكيل 

وشباب    أعضاءمن  ٪  ٥ التدريس   أطباءهيئة 

 وطلبة الكلية.  االمتياز 
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المعنية وما   قساماألمع  بالتعاون - .تحديث تشكيل الفريق سنويا -

الكلية من من طلبة  ٥ن عال يقل 

 .سر الكلية المختلفةأ

 ألف جنيه ١٠٠

جنيه    ٢٠) ألف 

 سنويا(

 بيان بعدد الندوات السنوية  - خطة سنوية

 بيان بعدد المستفيدين منها  -

 بيان بنسبة رضا الحضور عنها  -

للندوات   لعم- سنوية  خطة 

 ندوات(  ١٠الصحية )

الكليههههة لشههههئون خدمههههة وكيههههل  -

تنميهههههههة البيئهههههههة و المجتمهههههههع

التوعيهههههة مسهههههاعديه وفريهههههق و

الصهههههحية ومشهههههرف البرنهههههامج 

 االمتيهههههاز  طبهههههاءالتهههههدريبي لأل

المعنيهههة  قسهههاماألمهههع  بالتعهههاون

مهههن طلبهههة  ٥عهههن ومههها ال يقهههل 

 .سر الكلية المختلفةأالكلية من 

الطبية والصحية   ٥.١.٢.٢ الندوات  زيادة عدد 

 .داخل وخارج الكلية وخالل القوافل

 ألف جنيه  ٢٥٠

جنيه    ٥٠) ألف 

 سنويا(

والمواد    - سنويةخطة  الملصقات  بعدد  بيان 

 االرشادية 

على    - توزيعه  تم  ما    الفئات عدد 

 المستهدفة

الكليهههة لشهههئون خدمهههة وكيهههل   - طباعة مواد ارشادية وتوزيعها -

ومسهههههاعديه وفريهههههق  المجتمهههههع

التوعيهههههة الصهههههحية ومشهههههرف 

 طبهههههاءالبرنهههههامج التهههههدريبي لأل

 قسهههاماألمهههع  بالتعهههاون االمتيهههاز 

طلبههة  ٥عههن المعنيههة ومهها ال يقههل 

الكليههههة مههههن اسههههر الكليههههة مههههن 

 المختلفة

للتوعية   ٥.١.٢.٣ اإلرشادية  المواد  زيادة 

 . الشائعة في المجتمع مشكالت الصحيةبال

 ألف جنيه ١٥٠

  جنيه آالف    ٣٠)

 ( سنويامصري 

 بيان بعدد ورش العمل  - خطة سنوية

 بيان بعدد المستفيدين منها   -

 بيان بنسبة رضا الحضور عنها  -

عمل خطة سنوية لورش العمل    -

 ورش(  ٣)

الكليههههة لشههههئون خدمههههة وكيههههل  -

تنميهههههههة البيئهههههههة و المجتمهههههههع

مسهههههاعديه وفريهههههق التوعيهههههة و

الصهههههحية ومشهههههرف البرنهههههامج 

 االمتيهههههاز  طبهههههاءالتهههههدريبي لأل

المعنيهههة  قسهههاماألمهههع  بالتعهههاون

مهههن  طلبهههة ٥ن عههه ومههها ال يقهههل 

 .سر الكلية المختلفةأالكلية من 

باإلسعافات    ٥.١.٢.٤ خاصة  عمل  ورش  عقد 

 لية موجهة للمجتمع بمختلف فئاته. واأل

 .بنهاية الخمس سنوات ٪١٠مع الجهات الحكومية واألهلية والدولية العاملة في مجاالت الصحة بنسبة  تعاونزيادة ال  ٥.١.٣

 ألف جنيه ٥٠

جنيه   ١٠)   آالف 

 ( سنويامصري 

خمس  

بروتوكوالت  

خالل   في 

 تشكيل الفريق -

 تعاونال تبروتوكوالبيان بعدد  -

 بيان بقيمة الزيادة في التمويل المادي   -

مخاطبة الجهات الحكومية  -

والغير حكومية لعمل 

جديدة   تعاونبروتوكوالت 

خدمة وكيل    - لشئون  الكلية 

وو  المجتمع البيئة  مساعديه  تنمية 

المجتمع طب  قسم  من   وأساتذة 

العالقات بين  دارةتشكيل فريق إل ٥.١.٣.١

غير  أوي جهة خارجية سواء حكومية أالكلية و

 . دولية أوحكومية 
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 الكلية المشاركة أقسامبيان بعدد  - الخمس سنوات 

 العالقات  إدارةبيان بتشكيل فريق  -

الطبية   - المراكز  بعدد  بيان 

ال تم  التي   أومعها    تعاونوالمستشفيات 

 . لها االستشاراتتقديم 

 وتعزيز البروتوكوالت القائمة 

مع   تعاونعمل بروتوكوالت 

منظمات المجتمع المدني  

والمنظمات الدولية كمنظمه  

الصحة العالمية واألمم المتحدة  

لتشجيعهم على التمويل المادي 

والتقني للمشاريع البحثية والمسح 

 الميداني.

مع الجهات  تعاونلل ةعمل خط -

الطبية والمؤسسات  والمراكز 

العلمي  تعاونالمتقدمة إلثراء ال

ع بمتوسط  والبحثي وخدمة المجتم

خمس مراكز طبيه في خالل  

 . خمس سنوات

الية للتواصل مع هذه   إنشاء -

 المنظمات.

بتقديم    أقساممخاطبة    - الكلية 

التخصص   االستشارات عالية 

الطبية   والمراكز  للمستشفيات 

حكومية   وللغير  مجانا  الحكومية 

جر رمزي بمعدل مشروع أمقابل  

 .واحد سنويا

المسئول    بالتعاون الفريق  مع 

 . المعنية قساماألمن  أعضاءو

 

خطة   مليون جنيه  حسب 

في  الدولة 

المبادرات 

 القومية 

في    - المشاركة  القوافل  بعدد  بيان 

 المبادرات القومية 

الكلية    قساماألمخاطبة    - وعميد 

األ الالزمين    طباءبتوفير 

ورفع  المبادرات  في  للمشاركة 

 .تقرير بما حدث

فريق التوعية الصحية ولجنة   -

لشئون  القوافل مع وكيل الكلية 

البيئة   وتنميةخدمة المجتمع 

 ومساعديه

 المختصة قساماألمع  -

لتعزيز    تعاونال  ٥.١.٣.٢ الصحة  وزارة  مع 

الكلية   في  دور  القومية  المبادرات  تنفيذ  في 

 مصر 

 المجتمع  ةالموارد المالية لقطاع خدم ةزياد ٥.٢

المختلفة  الكلية  أقساممخاطبة  - انات محدثة سنويا يقاعدة الب خطة سنوية ال يوجد

السنوية  احتياجاتهم لحصر 

دراجها في قاعدة بيانات تجدد  إو

   لقطاع المجتمع والبيئة.وترسل 

خدمة وكيل    - لشئون  الكلية 

 مساعديهتنمية البيئة وو المجتمع

قطاع    سنوية  ة خطعمل    ٥.٢.١ موارد  لزيادة 

 المجتمع ةخدم
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 ألف جنيه  ٢٥٠

جنيه    ٥٠) ألف 

 سنويا(

 بيان بزيادة دخل الكلية ماليا وماديا  - خطة سنوية

بيان بعدد المشاركين في الدعم   -

 . المادي للكلية

العمل على زيادة نسبة الدعم   -

المادي من الجمعيات األهلية من  

خالل مخاطبه الشركات الكبرى 

ونوادي الروتاري وجمعيات  

والمؤسسات لدعم   عمالرجال األ 

قطاع خدمه المجتمع  احتياجات

   ةدوري ةبصور 

كافتيريا لتقديم الوجبات  إنشاء  -

 السريعة للعاملين والطلبة 

تقديم خدمات مكتبية للطلبة مثل  -

طباعة الورق وبيع األدوات  

 المكتبية 

من المالعب  االستفادةزيادة  -

يجارها  إوالقاعات عن طرق 

بنهاية الخمس  ٪٢٠بنسبة 

 .سنوات

زيادة الورش التي يقيمها مركز  -

 . التدريب بالكلية

الكلية  - خدمة   وكيل  لشئون 

 مساعديهتنمية البيئة وو المجتمع

 عمل برامج سنوية لزيادة موارد الكلية ٥.٢.٢

 مليون جنيه 

ألف جنيه  ٢٠٠)

 سنويا(

 تشكيل فريق التسويق - خطة سنوية

 خطة التسويق النصف سنوية  -

خطة    - على  بناء  الموارد  زيادة 

 التسويق 

الخبرة     - ذوي  من  فريق  تشكيل 

 والكفاءة في مجال التسويق

نصف    - تسويق  خطة  وضع 

الكلية   لخدمات  سنوية 

 والمستشفيات الجامعية

نصف    - تسويق  خطة  وضع 

من    الحتياجاتسنوية   الكلية 

 التبرعات

خدمة وكيل    - لشئون  الكلية 

 ومساعديهتنمية البيئة و المجتمع

 فريق التسويق  -

العاملين   إنشاء  ٥.٢.٣ من  للتسويق  فريق 

 بالكلية 

 الطبفى كليه  ةإحياء النشاطات الثقافية والترفيهي ٥.٣

 عمل برنامج سنوي وربع سنوي لألنشطة الثقافية والفنية  ٥.٣.١
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األنشطة   - خطة سنوية ال يوجد فريق  بتشكيل  بيان 

 االجتماعية

  قساماألمخاطبة رؤساء  -

والجهات المعنية  داراتاإلو

للمشاركة في الخطة السنوية 

 للكلية  االجتماعية

تشكيل فريق من المتطوعين  -

 من العاملين والطلبة 

خدمة وكيل    - لشئون  الكلية 

 مساعديهتنمية البيئة وو المجتمع

 

 علىهيئة التدريس  أعضاءحث  ٥.٣.١.١

 واالجتماعيةالمشاركة في األنشطة الفنية 

من  االجتماعية لألنشطةفريق  إنشاءبالكلية و

 . العاملين في الكلية وطلبة الكلية

 

 ألف جنيه ١٠٠

جنيه    ٢٠) ألف 

 سنويا(

بيان بعدد الفاعليات الثقافية المقامة   - خطة سنوية

 في السنة

هذه    - من  المستفيدين  بعدد  بيان 

 نشطةاأل

عدد واحد معرض للكتاب  إقامة -

مع وزارة الثقافة   بالتعاون

وتشجيع دور النشر المختلفة علي  

 عرض الكتب داخل الكلية.

نشطة ثقافية مثل الندوات  أ إقامة -

والصالونات ومعارض فنية مرة  

سنويا بمشاركة رموز المجتمع 

 لإلستفادةفي مختلف المجاالت 

 من خبراتهم العملية

عدد    - للتعريف    ٢تنظيم  فاعلية 

بالثقافات المختلفة من خالل دعوة  

لعرض   الدولى  البرنامج  طالب 

 . ثقافات شعوبهم

خدمة وكيل    - لشئون  الكلية 

 مساعديهتنمية البيئة وو المجتمع

 االجتماعيةفريق األنشطة  -

  والثقافية   االجتماعية  لألنشطةتنظيم    ٥.٣.١.٢

 والفنية 

 سنوي لألنشطة الرياضيةعمل برنامج سنوي وربع  ٥.٣.٢

 ألف جنيه ١٠٠

جنيه    ٢٠) ألف 

 سنويا(

 بيان بعدد الفاعليات الرياضية /السنة  - خطة سنوية

بيان بعدد المستفيدين من هذه   -

 .نشطةاأل

فاعليات رياضية  ٢تنظيم عدد  -

 وخالفه  ةأو السللكرة القدم سنويا 

دعوة رموز الرياضة في  -

للمشاركة في هذه   اإلسكندرية

 الفاعليات

مالعب الكرة  استغاللتشجيع   -

هيئة    أعضاءمن قبل الطلبة و

 التدريس

خالل   إقامة  - رمضانية  دورات 

و العام  نصف  جازة أإجازة 

  أعضاء الصيف بمشاركة الطلبة و

خدمة وكيل    - لشئون  الكلية 

 مساعديهتنمية البيئة وو المجتمع

 االجتماعيةفريق األنشطة  -

التدريس    أعضاءحث    ٥.٣.٢.١  علىهيئة 

 المشاركة في األنشطة الرياضية وتنظيمها 
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بالكلية   والعاملين  التدريس  هيئة 

 )كأس السيد العميد(

 خالل خمس سنوات  ٪٢٠بنسبة  اإلمتياز أطباءهيئة التدريس والطالب و أعضاءوالعاملين بالكلية وزيادة مشاركة  اإلمتيازطلبة وهيئة التدريس والطالب  أعضاءتشجيع العمل التطوعى بين  ٥.٤

 ألف جنيه ١٠٠

جنيه    ٢٠) ألف 

 سنويا(

من    - خطة سنوية المشاركين  بعدد    أعضاء بيان 

  اإلمتياز   أطباءهيئة التدريس والطلبة و

 في العمل التطوعي بالكلية 

بيان بعدد الفاعليات المنظمة من قبل    -

 . والطلبة اإلمتياز  أطباء

جائزة سنوية أفضل عمل    إنشاء  -

تطوعي في مجال خدمة المجتمع 

التدريس   أعضاءألحد   هيئة 

د  .وأخرى ألحد الطالب )جائزة أ

   مرسي عرب(

  اإلمتياز رساء نظام لقيام طلبة  إ  -

بأربع   النهائية  يام  أوالسنوات 

السنة  مدار  علي  المجتمع  خدمة 

المؤتمرات  في  بالمشاركة  سواء 

حمالت   أوالقوافل    أوالندوات    أو

تحت  بالدم  والتبرع  التوعية 

 هيئة التدريس إشراف

والسنوات    اإلمتياز تشجيع طلبة    -

الفاعليات   تنظيم  علي  النهائية 

الماراثون    ةيجتماعاإل مثل 

المهام   اإلشتراكو بعض  في 

في   المختلفة   قساماألالمتخصصة 

النظر   وكشف  القلب  رسم  مثل 

التوعية    اإلشتراكو حمالت  في 

العامة   للمدارس  الموجهة 

 .والخاصة

والسنوات   اإلمتياز شراك طلبة  إ  -

صورة   تحسين  في  النهائية 

الجامعية   مام أالمستشفيات 

ب سواء  وسائل    إستخدامالمجتمع 

الزيارات   أو   يجتماعاإلالتواصل  

وعمل   ودراسة    أبحاثالميدانية 

مشكالت   بعض  لحل  جدوى 

الكلية    - خدمة وكيل  لشئون 

البيئة   وتنمية  ومساعديه   المجتمع 

 وفرق العمل التطوعي المختلفة 

لتشجيع    ٥.٤.١ فاعليات  هيئة    أعضاءإيجاد 

و والطالب  للمشاركة   اإلمتياز   أطباء التدريس 

الخدمات   للفرق   نضمامواإل  ةيجتماعاإلفي 

 . المختلفة بالنشاط التطوعي للكلية
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 .المجتمع الجامعي

المجتمع    - خدمة  ربط  تفعيل 

أل الترقيات  هيئة    عضاءبنظام 

 .التدريس

 ألف جنيه ١٠٠

جنيه    ٢٠) ألف 

 (سنويا

  ٢٠٢٣من  

 سنويا

 باحتياجاتقائمة محدثة سنويا  - محدثة سنويا االحتياجاتقوائم  -

 المستشفيات

سنويا    - محدثة   باحتياجاتقائمة 

 المجتمع المدني 

للمستشفيات  المدير التنفيذي -

 الجامعية

 مديري المستشفيات -

 لجان المشاركة المجتمعية  -

المستشفيات   احتياجاتتحديد  ٥.٥.٣.٢

  .المجتمع المدني واحتياجات

 

 ال يوجد

  ٢٠٢٣من  

 سنويا

 آلية معتمدة  -

نسبة مشاركة المجتمع المدني في  -

 المستشفيات

 نسبة التطوع بالمستشفيات  -

آلية لمخاطبة المجتمع المدني   -

عن طريق لجنة المشاركة  

 المجتمعية ومجلس األمناء 

للتطوع   إتاحة  - فرص 

تحت   لجنة   إشرافبالمستشفيات 

 المشاركة المجتمعية 

 المجتمعية لجان المشاركة  -

 مجلس األمناء -

 مؤسسات المجتمع المدني -

في   ٥.٥.٣.٣ المدني  المجتمع  مشاركة  زيادة 

طريق   عن  سواء  الجامعية  المستشفيات 

 ٪ سنويا ٢٠بنسبة  والتطوعالتبرعات 

 


	تولي إعداد الخطة الإستراتيجية فريق من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية تحت إشراف عميد الكلية ووكلائها

