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مؤشرات المتابعة 
 وتقٌٌم األداء

المسئول  مدة التنفٌذ
 التنفٌذي

 التنفٌذٌةاالنشطة 
 

 االنشطة و المهام
األهداف 

 اإلستراتٌجٌة
 الغاٌات العامة

 من الً

  تمثيل المجتمع
فى المجالس الرسمية 

 بالكمية
  زيادة عدد

المشروعات البحثية 
الممولة من 
المستثمرين بنسبة 

02% 

 سنويا

لجنة خدمة 
المجتمع وتنمية 

 البيئة

 لجنة خدمة  ميام متابعة
 من خالل: المجتمع

االىتمام ببرامج التوعية  -1
بانشطة خدمة المجتمع 
وتنمية البيئة من خالل 

 .الندوات والنشرات
استقصاء وادماج اراء   -0

المستفيدين الخارجيين 
 .لتحسين الخدمات المقدمة

 .االىتمام بالقوافل الطبية -3
المساىمة الفعالة فى توفير  -4

 .خدمات خيرية لممجتمع المدنى
الدواء ورجال تشجيع شركات  -5

االعمال لممساىمة فى انشطة 
 .خدمة المجتمع والبيئة

  تمثيل منظمات المجتمع
في لجنة شئون البيئة وخدمة 

 المجتمع ومجمس الكمية. 
  دعوة رجال األعمال

واإلستثمار لمناقشة سبل 
 الشراكة ومتطمبات السوق            

   عقد اتفاقيات ومشاريع
بحثية انتاجية تخدم المجتمع 

 يشترك فييا الكمية والشركات

لجنة  متابعة دور. 1.1
لتفعيل  خدمة المجتمع

االتصال الدائم بين الكمية 
ومجتمع األعمال من 
خالل خطة خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة
 

التعاون مع مجتمع  .1
األعمال واإلستثمار 

 لتعزيز دور الكمية 
 

 أ. الخدمة المجتمعية
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 ذ

مؤشرات المتابعة 
 األداءوتقٌٌم 

المسئول  مدة التنفٌذ
 التنفٌذي

 االنشطة التنفٌذٌة
 

االنشطة و 
 المهام

األهداف 
 اإلستراتٌجٌة

 الغاٌات العامة
 من الً

  تقرير باالحتياجات
 الفعمية من البحوث

    خطة معتمدة ومعمنة 
زيادة عدد المشروعات البحثية 

 %32المجتمعية بنسبة 

 سنويا

  لجنة خدمة
المجتمع 

 وتنمية البيئة
 
 

  عقد ندوات ودعوة الجيات
الحكومية وغير حكومية لمقاء 
 بالكمية لمناقشة مشاكل المجتمع   

  إعداد نماذج إستقصاءات
عمى مستوى كل تخصص لتحديد 

 إحتياجات المجتمع وتقييم النتائج
  لجنة لممشروعات اتحديد

 البحثية لمناقشة مشاكل المجتمع 
  إعتماد خطة البحوث

المجتمعية من المجالس 
 المتخصصة 

 بدء التنفيذ 
  متابعة التنفيذ لخطة القسم طبقا

 لما ىو مقترح

. بحوث 1.0
تطبيقية لحل مشاكل 

 المجتمع

توجيو البحوث . 0
لحل مشاكل 

 المجتمع

 أ. الخدمة المجتمعية
 

  االنتياء من قاعدة
 بيانات
   اكتمال البريد اإللكترونى

والخريجين  بنسبة لمطالب 
122% 

 سنويا

  لجنة خدمة
المجتمع وتنمية 

 البيئة
 

  توزيع البريد االلكتروني
 لمطالب والخريجين

  تصميم بطاقة بيانات يكمف
بكتابتيا الطالب من وقت 

 التحاقيم 
  تصميم بطاقة بيانات يكمف

بكتابتيا الخريجين عن طريق 
 البريد األلكتروني

  تجميع ومراجعة الحد األدنى

عمل قاعدة  .1.1
بيانات 

لمطالب 
الجدد 

 والقدامى
 

. إنشاء قاعدة 1
 بيانات

 

 ب. المجتمع الجامعى
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 المطموب من الطالب والخريجين
  التأكد من اإلكتمال 
  تحميل بيانات لطالب

 والخريجين موقع الكمية
  وجود قاعدة بيانات لمطالب

الجدد والقدامى ويتم تحديثيا 
 سنويا

  منتدى مفعل  عمى
 تاألنترن

زيادة عدد الزائرين عمى 
 % سنويا   42المنتدى بنسبة 

1/2019 
لجنة خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

  استقدام خبير لتصميم
المنتدى ونشره عمى موقع 

 الكمية
  اإلعالن  عن المنتدى عمى

الموقع او من خالل 
المطويات والبوسترات 

 بالكمية
  تحفيز الطالب عمى

االشتراك فى المنتدى 
مع زمالئيم والتواصل 

 وابداء ارائيم بحرية
  تشكيل لجنة لإلشراف عمى

المنتدى من الطالب 
 واألقسام العممية

تقييم ومتابعة المنتدى من خالل 
 استطالع اراء المستفيدين

عمل منتدى . 1.1
يشارك فيو الطالب 

واعضاء ىيئة 
التدريس واصحاب 

 الشركات

التنسيق لعمل . 1
منتدى لمطالب 
 لالستماع الييم

 المشاركة الطالبية ج.
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مؤشرات المتابعة 
 وتقٌٌم األداء

المسئول  مدة التنفٌذ
 التنفٌذي

 االنشطة التنفٌذٌة
 

االنشطة و 
 المهام

األهداف 
 اإلستراتٌجٌة

 الغاٌات العامة
 من الً

 طرق التدريب 
  اإلنتياء من طبع

 النشرات
عقد التعاقد مع وحدة لمتخمص 

الحيوانية من النفايات 
 والكيماوية

 سنويا
لجنة خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

  اإلىتمام ببرامج األمان
البيئى والحيوى والصناعى 
والتعريف بيا عن طريق التدريب 

 والنشرات
  إتخاذ اإلجراءات لمتخمص

اآلمن من نفايات الحيوانات عن 
طريق التعاقد مع محرقة نفايات 

 حيوانية
  التعاقد مع وحدة لمتخمص

اآلمن من المواد الكيميائية 
 المختمفة لممحافظة عمى البيئة

  التأكيد عمى ضرورة الحرق

الحفاظ عمى .1.1
نظافة البيئة من 

خالل وضع نظام 
 مفعل ليا

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةد.  نظافة البيئة. 1
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 باألوتوكالف لمنفايات الميكروبية
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