
 

 

 2015-2014للعام الجامعى  الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة

 مكان التنفيذ الخطط و البرامج التنفيذية االهداف االستراتيجية الغاية العامة
 الفترة

 من.... الى...
 مؤشرات االداء

 الغاية األولى:
جعل كلية الصيدلة 
والتصنيع الدوائي 
بجامعة فاروس واحدة 
من أفضل  المؤسسات 
العلمية المتميزة فى 
مجال التعليم الصيدلي 
 محلياً وإقليمياً.

تطوير المقررات 

الدراسية بما يتناسب 

مع التطورات 

المتالحقة فى سوق 

 العمل

ربط تطوير مقررات البرنامج 
ت المستفيدة بإحتياجات الجها

وسوق العمل عن طريق 
 استبيانات

 العام الدراسى الكلية

  زيادة الكفاءة

مع زيادة العلمية

نسبة النجاح 

مشاركةفعالةللب

طالب و الجهات 

 المعنية

ادراج مشاريع  -

بحثيةميدانية  

لكل فرقة 

 دراسية

السعى إلى تطوير المشاريع 
البحثية وربطها بإحتياجات سوق 

 العمل

تطوير برنامج التدريب الصيفى  
 للطالب

السعى الدائم لتحسين 

المناخ الذى تُقدم فية 

العملية التعليمية 

 بالكلية

 2014مايو  الكورنيش مارثون للدرجات

 مشاركةفعالةللطالب

نشر الوعى باهمية 

 الرياضة

 2015ابريل  الكلية اليوم الرياضى

 مشاركةفعالةللطالب

نشر الوعى باهمية 

 الرياضة



: السعى الغاية الثانية

إلى تفعيل البحث 

العلمى بالكلية وتنمية 

المشاركة الفعالة 

والتعاون مع 

المؤسسات البحثية فى 

المجتمع المحلى 

 واإلقليمى والدولى

مشاركة االطراف 
المعنية و اوجة 

التعاون المختلفة بين 
 الجهات المعنية

العلمية إنشاء معامل لألبحاث 

 الخاصة بالكلية

الدور السادس 

 الكلية
 2014سبتمبر 

مشاركة اعضاء هيئة 

 التدريس باالبحاث

 2015يونيو  الكلية يوم الصيدلي
توعية بتطورات المجال 

 الصيدلى

 2015مايو  الكلية ) المسرح( يوم الخريجين

محاولة حل مشاكل 

و متابعة  , سوق العمل

 الخريجين

: زيادة الغاية الثالثة

قدرة الكلية على 

المساهمة فى خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة 

؛ وتفعيل الوحدات ذات 

 الطابع الخاص بالكلية

تسويق وتوسيع دائرة  
الخدمات المجتمعية 

 للكلية.
 

 مشروع عجل الخير
ساحة الكلية خلف 

 بيت الحيوان
 2014اكتوبر 

لعدم  زلم يتم التنفي

 التبرع

 بمالبس العيدمشروع التبرع 

التوزيع على بعض 

العمال فى الجامعة 

و المناطق 

 المجاورة

 2014اكتوبر 

مشاركةفعالةللطالب و 

توعية  الجهات المعنية

 باهمية التكافل الجتماعى

حمالت تنمية العشوائيات  

 )التبرع بالبطاطين(

الكلية و المناطق 

 المجاورة
 2014نوفمبر 

توعية باهمية التكافل 

 الجتماعى

مشاركةفعالةللطالب و 

 الجهات المعنية



 الكلية السوق خيرى
اعضاء هيئة التدريس و 

 الطالب

المساهمة فى تحسين 

 ظروف العمال

 الكلية يوم اليتيم
اعضاء هيئة التدريس و 

 الطالب

نظرا  \لم يتم التنفي

لظروف االمتحتانات 

 بالكلية

.نشر الوعى البيئى 
والثقافى بقضايا 
 المجتمع

خالل تنفيذ دورات  من
 تدريبية متخصصة

 حملة للتبرع بالدم
ساحة الكلية خلف 

 البنك
 خدمة المستشفيات 2013سبتمبر 

حمالت التوعية باالمراض 

 المزمنة

الكلية و المناطق 

 المجاورة

اعضاء هيئة التدريس و 

 الطالب
100-150 

  



 


