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 2020- 2019املالية  حملور خدمة اجملتمع وتنمية البيئة للسنة   ةاخلطة التنفيذي 
-----------   

 مؤشرات االداء  مسئولية التنفيذ  االنشطة  اهلدف االسرتاتيجي  اهلدف العام ) الغاية( 
زايدة فاعلية وقدرة الكلية يف حتقيق  

التنمية املستدامة وخدمة جمتمع  
 جنوب الصعيد 

وتشجيع الوحدات ذات   انشاء -1
الطابع اخلاص ابلكلية لتعظيم موارد  

 الكلية الذاتية وتلبية. 

متابعة تنفيذ اخلطة املوثقة خلدمة   -
 اجملتمع وتنمية البيئة. 

ادارة شئون البيئة وخدمة اجملتمع  
وكيل الكلية لشئون خدمة   –

 اجملتمع وتنمية البيئة.  

 تقارير املتابعة 

زايدة عدد الربامج   -2 
وعات واخلدمات اليت  واملشر 

تقدمها الوحدات ذات  
الطابع اخلاص ابلكلية وذلك  

لإلسهام يف حتقيق أهداف  
 اجملتمع وتنمية البيئة. 

وضع تطبيق وآلية لتسويق   -
اخلدمات اليت تقدمها الوحدات  

ذات الطابع اخلاص ابلكلية  
وذلك لزايدة مصادر التمويل  

 الذايت للكلية. 

مع  ادارة شئون البيئة وخدمة اجملت
وكيل الكلية لشئون خدمة   -

جملس   –اجملتمع وتنمية البيئة 
ادارة الوحدات ذات الطابع  

 خلاص. 
 
 

عدد الربامج وبروتكوالت  
ومشروعات التعاون والتبادل  

العلمي والثقايف بني الوحدات  
ذات الطابع اخلاص ابلكلية ،  

 مؤسسات اجملتمع املدين. 
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 مؤشرات االداء  مسئولية التنفيذ  االنشطة  السرتاتيجي اهلدف ا اهلدف العام ) الغاية( 
وجود تطبيق برانمج لنشر الوعي   -  -3 

والتعريف ابلوحدات ذات  
الطابع اخلاص وأهدافها وامهيتها  
ابلكلية ودورها يف خدمة اجملتمع  

 وتنمية البيئة احمليطة. 

ادارة شئون البيئة وخدمة اجملتمع  
وكيل الكلية لشئون خدمة   -

جملس     –مية البيئة اجملتمع وتن
ادارة الوحدات ذات الطابع  

 خلاص. 

مدى اقبال مؤسسات   -
ت اجملتمع اخلارجي  وهيئا 

على التعاون مع الوحدات  
ذات الطابع اخلاص  

 ابلكلية. 

مدى التقدم يف املوارد املالية   -
 الذاتية. 

تقوية الروابط بني الكلية   -4 
وخرجيها لتحقيق التوافق مع  
متطلبات سوق العمل وتنمية  

 اجملتمع.   

وضع تطبيق آلية ملتابعة خرجيي   -
الكلية للتعرف على مدى  

موائمتهم  مع متطلبات سوق  
 العمل. 

وكيل الكلية لشئون خدمة   -
وحدة   –اجملتمع وتنمية البيئة 

 متابعة اخلرجني 

نتائج تقييم االداء خلرجيي   -
 الكلية. 

معدالت التحاق خرجيي   -
 الكلية بسوق العمل. 

عيل رابطة  دعم انشاء وتف  
 اخلرجيني

 بدء أنشطة الرابطة  - عميد الكلية 
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 مؤشرات االداء  مسئولية التنفيذ  االنشطة  اهلدف االسرتاتيجي  اهلدف العام ) الغاية( 
تدعيم دور الكلية يف جمال التنوير   -5 

ونشر الوعي والتأكيد على اهلوية  
 الثقافية وعمق االنتماء . 

حتديد القضااي الثقافية والبيئية   -
 املوجودة يف اجملتمع اخلارجي. 

-  

وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة  
ادارة شئون   –وتنمية اجملتمع  

 البيئة وخدمة اجملتمع. 

قائمة ابلقضااي الثقافية  
واالجتماعية والبيئية اليت تصدت  

 هلا الكلية. 
عية أبنشطة خدمة  تنفيذ آلية التو  - حاجات اجملتمع وحتسني  البيئة -

 اجملتمع وتنمية البيئة 
 ادارة شئون البيئة وخدمة اجملتمع. 
وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة  

 –وتنمية اجملتمع  

معرفة األطراف املعنية   -
 ابخلطة 

زايدة عدد املؤمترات والندوات   -6 
اليت تعقدها  العمل وورش 

الكلية والوحدات ذات  
الطابع اخلاص مع مؤسسات  

 . مع اخلارجيوهيئات اجملت

وضع خطة ابملؤمترات والندوات   -
اليت ميكن ان  وورش العمل 

ذات    تاتقدمها الكلية والوحد
اخلاص للمؤسسات  الطابع 

 وهيئات اجملتمع اخلارجي. 

وكيل الكلية   –جملس الكلية  
لشئون خدمة البيئة وتنمية اجملتمع  

ادارة شئون البيئة وخدمة   -
 اجملتمع. 

 

وورش   حتديد املؤمترات والندوات
العمل اليت تقدمها الكلية  

 الطابع اخلاص والوحدات ذات 
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 مؤشرات االداء  مسئولية التنفيذ  االنشطة  اهلدف االسرتاتيجي  اهلدف العام ) الغاية( 
  قياس رضاء املنتفعني  عن -7 

 اخلدمات اليت تؤديها الكلية 
يف  مشاركة األطراف اجملتمعية   -

استقصاء رأي   اجملالس احلاكمة
اخلدمات التعليمية  نتفعني عن امل

والبحثية وخدمة اجملتمع اليت  
 تؤديها الكلية. 

وكيل الكلية   –عميد الكليــة  
 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
   ادارة شئون البيئة وخدمة اجملتمع.

وجود أطراف جمتمعية يف اجملالس  
 احلاكمة حتليل نتائج االستقصاء. 

 
 

 .د/جمدى مصطفى كامل أ
 يئة وتنمية اجملتمع  كلية لشئون الب  وكيل


