خطه أنشطة قطاع شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة
3102 - 3102

الهدف

النشاط
 -1برنامج القطاع – ألعضاء هيئة
التدريس واهليئة املعاونة

 -3برنامج القطاع – للعاملني بالكلية

التوعية بأنشطة
خدمة المجتمع
وتنمية البيئه

 -2برنامج القطاع لطلبة مرحلة
البكالوريوس

أساليب التنفيذ
توزيع برنامج مطبوع

توزيع برنامج مطبوع

توزيع برنامج مطبوع

 -4اجتماع إدارة الكلية بالطلبة

حتديد يوم اللقاء مع

اجلدد

الطلبة واالعالن عنه

 -5تقرير قطاع خدمة اجملتمع

توزيع تقرير باللجان –

وتنمية البيئة عن العام الدراسى

االقسام العلمية – جملس

3112 - 3113

الكلية

المسئول عن التنفيذ
وكيل الكلية لشئون خدمة
اجملتمع وتنمية البيئة

وكيل الكلية لشئون خدمة
اجملتمع وتنمية البيئة

وكيل الكلية لشئون خدمة
اجملتمع وتنمية البيئة

عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة
اجملتمع وتنمية البيئة

الفترة الزمنية
نهاية
بداية
سبتمرب 3112

-----

سبتمرب 3112

-----

سبتمرب 3112

سبتمرب 3112

-----

-----

مؤشرات ودالئل االنجاز
معرفة أعضاء هيئة التدريس واهلئية
املعاونة بربنامج القطاع

معرفة العاملني بربنامج القطاع

معرفة طلبة البكالوريويس بربنامج
القطاع

معرفة الطلبة اجلدد خبطط قطاع
خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

التمويل والمصادر
المصدر
القيمة
1111

موازنة الكلية

1111

موازنة الكلية

1111

1111

موازنة الكلية

موازنة الكلية

معرفة خمتلف القطاعات بالكلية
سبتمرب 3112

-----

بنشاط قطاع خدمة اجملتمع وتنمية

1111

موازنة الكلية

البيئة

1

خطه أنشطة قطاع شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة
3102 - 3102

الهدف

النشاط

أساليب التنفيذ

 -1مشاركة االطراف اجملتمعية

ضم ممثلى القوات

فى جلنة خدمة اجملتمع وتنمية

املسلحة – الشرطة – وزارة

البيئة

الصحة – النقابة

 -3برو توكول تعاون مع وزارة

املشاركة فى التدريب

الصحة – حمافظة القاهره

والقوافل العالجية

المسئول عن التنفيذ
وكيل الكلية لشئون خدمة
اجملتمع وتنمية البيئة

الفترة الزمنية
نهاية
بداية
سبتمر

-----

مؤشرات ودالئل االنجاز
مشاركة االطراف اجملتمعية فى
جمالس و جلان الكلية

التمويل والمصادر
المصدر
القيمة
-----

-----

وكيل الكلية لشئون خدمة

تفعيل المشاركة
المجتمعية

اجملتمع وتنمية البيئة +
مدير االدارة املركزية

أكتوبر

-----

تفعيل مشاركة االطراف اجملتمعية

-----

-----

لطب االسنان بوزارة
الصحة

دعوة ممثلى الشرطة –

 -2عقد مؤمتر التوظيف

القوات املسلحة – وزارة

وكيل الكلية لشئون خدمة

الصحة – النقابة ملؤمتر

اجملتمع وتنمية البيئة

ديسمرب

-----

تفعيل مشاركة االطراف اجملتمعية

3111

موزانة الكلية

التوظيف

الرعاية الطبية فى
مجال طب االسنان
للمناطق النائية
القاهرة  -الجيزة

تنظيم القوافل العالجية

محالت تربع بالدم

حتليل احتياجات املناطق
املختلفة للخدمة العالجية
خماطبة بنو الدم بوزارة
الصحة

جلنة القوافل العالجية

على مدار العام

جلنة التربع بالدم

على مدار العام

وصول اخلدمة الطبية اىل املناطق
النائية
توفر دم لبنو الدم املعنية

310111

موازنة الكلية

-----

-----

2

خطه أنشطة قطاع شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة
3102 - 3102

الهدف
متابعه الحالة
الصحية للعاملين
والموظفين
متابعة الوحدات ذات
طابع الخاص
وتطويرها

رفع المستوى العلمى

النشاط
توقيع الكشف الطبى على
العاملني نصف سنوى

أساليب التنفيذ
حتويل املوظفني اىل
التامني الصحى ادارة
املنطقة الثالثة

الخدمات العالجية
للمجتمع

مدير جهاز السالمة
والصحة املهنية

دراسة نشاط الوحدات

عقد اجتمات دورية

وكيل الكلية لشئون خدمة

والصعوبات التى تواجها

جملالس االدارة للوحدات

اجملتمع وتنمية البيئة

 – 1اقامة دورات تدريبية مبركز

حتليل االحتياجات

التدريب

التدريبية

و البحثى العضاء هيئه
التدريس

المسئول عن التنفيذ

 – 3مؤمتر للسيطرة على العدوى

فحص وعالج جمانى للمرضى
مبعدل  011مريض و  211طفل
يوميا تقريبا

عقد مؤمتر اليوم الواحد

عمل يومى بالكشف
والعالج

الفترة الزمنية
نهاية
بداية

مؤشرات ودالئل االنجاز

التمويل والمصادر
المصدر
القيمة

خلو العمال واملوظفني من
كل  6شهور

االمراض املعدية املتعارضة مع

-----

ميزانية الدولة

العمل

اجتماع دورى كل شهرين

تطور اداء الوحدات ذات طابع
خاص

-----

-----

مدير مركز التدريب وتنمية
مهارات اعضاء هيئه

على مدار العام

تنمية مهارات اعضاء هيئه التدريس

310111

ميزانية الكلية

التدريس و العاملني
وحدة مكافحة العدوى

مارس 3112

عميد الكلية
ووكيل الكلية لشئون خدمة
اجملتمع وتنمية البيئة

على مدار العام

دراية اعضاء هيئه التدريس باساليب
مكافحة العدوى

تأدية خدمة عالجية للمرضى
باجملان

110111

100110111

ميزانية الكلية

ميزانية الكلية

3

خطه أنشطة قطاع شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة
3102 - 3102

الهدف

مكافحة العدوى

النشاط
 -عقد دورات مكافحة العدوى

على مدار العام

 -طبع منشورات توعية

بداية العام الدراسى

 عرض شرائط فيديو فى أماكناالسرتاحات

مرافق الكلية

النشاط االجتماعى
بالكلية

مركز التدريب ووحدة
مكافحة العدوى

وحدة مكافحة العدوى

على مدار العام

 -عقد مؤمتر يوم واحد

مارس 3112

 -تطعيم الطلبة واملوظفني

على مدار العام

 – 1استكمال جتديد دورات مياه

تجديد وصيانة

أساليب التنفيذ

المسئول عن التنفيذ

الفترة الزمنية
نهاية
بداية

الطلبة

خماطبة االدارة اهلندسية

امني الكلية

بداية العام الدراسى

 – 3جتديد مدرجات الطلبة

خماطبة الصيانة

امني الكلية

بداية العام الدراسى

 – 1جملة جمتمع طب االسنان

اصدار عدد شهرى

ادارة العالقات العامة

شهرى

 – 3حفلة سحور رمضان سنوى

جتهيز خيمة رمضانية

عميد الكلية

شهر رمضان يوليو 3114

 – 2االحتفال بيوم اليتيم

اسر الطالب بالكلية

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

يوم اليتيم اول ابريل

مؤشرات ودالئل االنجاز

معرفة اعضاء هيئه التدريس
والطلبة واملوظفني باليات

التمويل والمصادر
المصدر
القيمة
-----

-----

310111

ميزانية الكلية

310111

ميزانية الكلية

واساليب مكافحة العدوى

توفر دورات مياه مناسبة
الستخدام الطلبة
وجود مدرجات مناسبة للعملية
التعليمية
وجود حمرر شهرى الخبار الكلية
ومنسوبيها
وجود تواصل بني ادارة الكلية
ومنسوبيها

تفاعل الكلية مع االطفال االيتام

مذكور مسبقا
110111

ميزانية الكلية

310111

ميزانية اجلامعة

310111

ميزانية الكلية

34111

ميزانية الكلية

35111

ميزانية الكلية

تربعات من الطلبة

5111

واعضاء هيئه
التدريس
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