جامعة النهضة
كلية الصيدلة
وحدة ضمان الجودة

الخطة السنوية للمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بكلية الصيدلة 2018/2017
األهداف الرئيسية

األهداف الفرعية

 خطة لخدمةالمجتمع وتنمية
البيئة
تفعيل
.1
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة

 آلية تفاعل الكليةمع المجتمع

االنشطة والمهام

الفترة
الزمنية

 عمل استبيانات وندوات للفئات المختلفةللمستفيدين (الطالب/أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم/العاملين/األطراف المجتمعية ذات
العالقة) لتحديد االحتياجات واألولويات.
 تحليل نتائج االستبيانات وتقديم المقترحات. اقتراح خطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. عرض الخطة على المجالس المعنيةوالمستفيدين إلبداء الرأي وتقديم المقترحات.
201/10
 وضع آلية لتنفيذ ومتابعة الخطة.7
 مناقشة واعتماد الخطة وآليات التنفيذ في مجلسالكلية.
 حصر برامج التوعية بخدمة المجتمع وتنميةالبيئة المقدمة لمختلف فئات المستفيدين.
 وضع آلية لتنفيذ ومتابعة برامج للتوعيةبأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمستفيدين
(الطالب/أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم/
العاملين/األطراف المجتمعية ذات العالقة).
 وضع اقتراح آللية االتصال مع األطرافالمجتمعية واإلعالن عن القرارات الخاصة
بخدمة المجتمع وتنمية البيئة خالل وسائل
االعالم الخاصة بالكلية مثل الموقع االلكتروني
2018/1
والبريد االلكتروني ومجلة الجامعة.
 دعوة األطراف المجتمعية للمشاركة في مجالسالكلية واجتماعاتها والمناسبات المختلفة (عيد
الخريجين/فرص التوظيف/إعداد البرامج
التعليمية/تدريب الطالب ..وغيرها).

مسئول التنفيذ

مؤشرات النجاح

 وكيل الكليةللدراسات العليا  -خطة معتمدة لتنمية البيئة وخدمة
المجتمع المحيط
وشئون المجتمع
 تقرير عن احتياجات المجتمعوالبيئة.
التي يمكن للكلية ان توفرها بناءا
 فريق عملعلى نتائج االستبيانات والدراسة
معيار المشاركة
التحليلية
المجتمعية
 نشرة سنوية عن األنشطةوتنمية البيئة.
المجتمعية
 لجنة المشاركةالمجتمعية.

 وكيل الكليةللدراسات العليا
وشئون المجتمع
والبيئة.
 فريق عملمعيار المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة.

 ألية التواصل معاألطراف المجتمعية.
 نتائج تحليل االستبيانات -وتقرير تقييم األثر للخدمات
المجتمعية ومستوى الخريجين
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 عمل استبيانات للمستفيدين القتراح أنشطةجديدة تشارك فيها األطراف المجتمعية.
 وضع آلية لتنفيذ ومتابعة وتوثيق األنشطة. عمل استبيان لقياس مستوى رضا األطرافالمجتمعية عن خدمات المجتمع وتنمية البيئة
التي تقدمها المؤسسة موجه لكل المستفيدين.
 عمل استبيانات عن مدي رضا المجتمع علىخطة البيئة وانشطة خدمة المجتمع والبيئة.
 تحليل نتائج االستبيانات وتقديم مقترحاتالتحسين.
 وضع آليات لتنفيذ مقترحات التحسين.العناية
.2
بتقديم خدمة
دائمة و مميزة
للمجتمع
السويفي

 تسويق إمكانياتوقدرات الكلية
االستشارية
والبحثية
والتدريبية في
محافظة بني
سويف

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس لبحث مشكالتالمجتمع التي يمكن حلها باإلمكانيات المتاحة.
 عمل ورش عمل وندوات للخريجين لزيادةمهاراتهم ورفع فرصهم في المنافسة في سوق
العمل مثل التدريب اإلكلينيكي بالمستشفيات،
دورات التصنيع الجيد ورقابة الجودة ،وزيارة
2018/4
العديد من مصانع االدوية للتدريب.
 عمل ورش عمل لبث معلومات عن الخدماتاالستشارية والبحثية والتدريبية التي تقدمها
الكلية.
 االستعانة بالوسائل االعالمية بالجامعة لنشرالوعي و البرامج البيئية و المجتمعية المختلفة
التي تقدمها الكلية.

 األطرافالمجتمعية.

 عميد الكلية.وكيل الكليةللدراسات العليا
 وجود برامج تخدم البيئةوشئون المجتمع
والمجتمع.
والبيئة.
 زيادة التوعية لدي المجتمعالسويفي عن االمكانيات البحثية
 وحدة ضمانوالتدريبية واالستشارية لدي
الجودة بالكلية.
كلية الصيدلة – جامعة النهضة.
 فريق عملمعيار المشاركة  -البدء في تطوير األبحاث العلمية
التي تقوم بأجرائها الكلية لتخدم
المجتمعية
المجتمع و حصر هذه األبحاث
وتنمية البيئة.
و نشرها و التوعية بأهميتها
 االستعانة بفريقلحل المشاكل الصحية الموجودة
كلية االعالم
بمحافظة بني سويف.
بالجامعة
وتليفزيون
وراديو النهضة.
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 عمل قوافل طبيةلخدمة أهالي
محافظة بني
سويف

 اعداد برامج للمشاركة في القوافل الطبيةوارسالها الي قري ومدن محافظة بني سويف.
 التوعية باألمراض المنتشرة مثل مرض السكروضغط الدم ومتالزمة داون.

 عمل حمالتمستمرة لتجميع
المالبس و
توزيعها علي
سكان المناطق
النائية بمحافظة
بني سويف

 اإلعالن عن حملة جمع وتوزيع المالبس. اعداد الية لتجميع المالبس وتوزيعها على سكانالمناطق النائية بمحافظة بني سويف بمشاركة
جميع فئات الكلية (طالب/اعضاء هيئة
تدريس/اعضاء هيئة معاونة).
 -تحديد المناطق التي تشارك فيها الحملة.

 وكيل الكليةللدراسات العليا
وشئون المجتمع
والبيئة.
 فريق عملمعيار المشاركة
2018/7
المجتمعية
وتنمية البيئة.
 الطالب بالكلية. ادارة رعايةالشباب.
 وكيل الكليةللدراسات العليا
وشئون المجتمع
والبيئة.
 فريق عملمعيار المشاركة
2018/ 1
المجتمعية
وتنمية البيئة.
 الطالب بالكلية. ادارة رعايةالشباب.

 توعية األطفال بأهمية التعليم والفوائد التي تعود برنامج توعيةعلى الفرد والمجتمع في ظل التعليم والمشاركة
لألطفال والطالب
في جامعة الطفل.
في المراحل
 عمل خطة لبرنامج توعية لألطفال والطالب في 2018/5المختلفة في
المراحل المختلفة وتنمية قدراتهم الدراسية
المجتمع المحيط و
للقري الفقيرة بمحافظة بني سويف.
تنظيم يوم للكتاب.

 وكيل الكليةللدراسات العليا
وشئون المجتمع
والبيئة.
 فريق عملمعيار المشاركة

 عمل عدد ( )2قوافل طبية التيتقوم بها كلية الصيدلة – جامعة
النهضة.
 زيادة عدد المستفيدين منالمجتمع السويفي من الخدمة
الطبية المقدمة.

 توصيل المالبس لثالث قرىمختلفة لزيادة المستفيدين بهذه
الحملة وانجاحها.

 تدريب عدد  10طالب منالمرحلة االولي لجامعة الطفل.
 الوصول ألكبر عدد من افرادالمجتمع السويفي والنجاح في
تطوير وتنمية مهارات الطالب
المختلفة.
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 زيادة توعية األطفال والطالببأهمية التعليم.

 تنظيم احتفالية لألطفال االيتام وذلك بهدف المشاركة فيالمشاركة في يوم اليتيم وعمل يوم ترفيهي لهم.
األحداث
االجتماعية القومية  -تنظيم احتفالية للعامالت األمهات وتكريمهم في
2018/4
عيد االم.
مثل يوم اليتيم
وعيد االم واعياد  -تنظيم احتفالية بحضور ممثلين من القوات
نصر أكتوبر.
المسلحة لالحتفال بأعياد نصر أكتوبر.

 عقد بروتوكوالت تعاون مع نقابة الصيادلة .3تأسيس
والصيدليات الموجودة بمحافظة بني سويف
واالهتمام بالتدريب الصيفي للطالب.
عالقات متميزة
 عقد بروتوكوالت تعاون مع شركات االدويةومتصلة مع
بمحافظة بني سويف.
 التعاون مع نقابةالمستفيدين.
الصيادلة و
 عمل استبيانات وندوات للفئات المختلفة2018/7
شركات االدوية و للمستفيدين من خريجي الكلية لتحديد احتياجاتهم
التدريبية و العملية و عمل استبيانات ألطراف
الصيدليات العامة
المجتمع الخارجي ذات العالقةلتحديد متطلبات
سوق العمل و آرائهم في طالب و خريجي كلية
الصيدلة – جامعة النهضة و مقترحاتهم
للتطوير.
وكيل الكلية للدراسات العليا وشئون المجتمع والبيئة
أ .م .د /رفعت حسين

المجتمعية
وتنمية البيئة.
 ادارة رعايةالشباب.
 وكيل الكليةللدراسات العليا
 إقامة حفل تكريم األمهاتوشئون المجتمع
المثاليات من العامالت
والبيئة.
بالكلية.
 فريق عملمعيار المشاركة  -اقامه حفل لالحتفال بيوم اليتيم
في االول من شهر ابريل.
المجتمعية
وتنمية البيئة - .إقامة حفل لالحتفال بأعياد نصر
أكتوبر.
 الطالب بالكلية. ادارة رعايةالشباب.
 وكيل الكليةللدراسات العليا
وشئون المجتمع
والبيئة.
 فريق عملمعيار المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة.
 ادارة رعايةالشباب.

 وجود بروتوكوالت تعاون مععدد من مؤسسات الصيدلة.
 توفير فرص عمل و فرصتدريبية في شركات االدوية و
عقد دورات تدريبية و ندوات
لطالب وخريجي كلية الصيدلة
– جامعة النهضة بالتعاون مع
نقابة الصيادلة.

عميد الكلية
أ.د /دالل أبو العال
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