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 لقطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة طة التنفيذيةاخل
 

 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

  مع نقابة األطباء البيطريني ابلبحرية تبادل اخلربات العلمية 
 عميد الكلية  مسئول التنفيذ

  نقيب األطباء البيطريني ابلبحرية 

  علي مدار اخلطة : اتريخ االنتهاء 2017اتريخ البدء: 

 صلحة.ت املستفيدين وأصحاب املليب احتياجالدولية ويخريج متميز حملياً وقادر على املنافسة ااملسامهة يف تنمية اجملتمع والبيئة احمليطة بتوفري اهلدف االسرتاتيجي: 

 يشتهاالرتقاء جبودة حياة املواطن املصري وحتسني مستوي مع:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 
 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 النجاحمؤشرات 
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية
املسامهة يف تنمية اجملتمع 

 والبيئة احمليطة بتوفري خريج
متميز حملياً وقادر على 
املنافسة الدولية ويليب 
احتياجات املستفيدين 

 وأصحاب املصلحة.

تبادل اخلربات العلمية  
وتدريب الطالب مع نقابة 

  ة األطباء البيطريني ابلبحري 

التدريب الصيفي 
والدورات التدريبية 

للطالب بنقابة 
 األطباء البيطريني   

دد الدورات ع
التدريبية والندوات 

 الطالبية  

 يةعقد اتفاقية مع النقابة الفرع
  لألطباء البيطريني ابلبحرية  

 ممتد 26/3/2017
 2000 النقابة

االشراف املشرتك علي تدريب 
  ابلنقابة  واخلرجيني , الطالب 

  

استبيان راي الطالب عن 
 الدورات التدريبية   
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  احملور:مشرف   خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 تدريب الطالب مبعهد حبوث صحة احليوان ابلبحرية 
  عميد الكلية مسئول التنفيذ

  مدير معهد حبوث صحة احليوان

  علي مدار اخلطة : اتريخ االنتهاء 2017اتريخ البدء: 

 صلحة.املستفيدين وأصحاب امل ليب احتياجاتلدولية ويحملياً وقادر على املنافسة ااملسامهة يف تنمية اجملتمع والبيئة احمليطة بتوفري خريج متميز اهلدف االسرتاتيجي: 

 يشتهاالرتقاء جبودة حياة املواطن املصري وحتسني مستوي مع:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 للقياس()قابلة 

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل  فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية
املسامهة يف تنمية اجملتمع 

والبيئة احمليطة بتوفري خريج 
متميز حملياً وقادر على 
املنافسة الدولية ويليب 
احتياجات املستفيدين 

 وأصحاب املصلحة.

تدريب الطالب 
مبعهد حبوث صحة 

 احليوان ابلبحرية

تدريب الطالب علي 
املهارات التشخيصية 

 مبعامل معهد البحوث     

عدد الطالب 
 املتدربني ابملعهد
عدد الدورات 

التدريبية والندوات 
 الطالبية 

استبيان راي الطالب 
 عن التدريب    

عقد اتفاقية مع معهد حبوث 
 صحة احليوان ابلبحرية   

 ممتد 2017
معهد 
 البحوث

5000 

تدريب الطالب الفعلي ابملعامل 
 املختلفة   

  

قدرة الطالب علي تشخيص 
 االمراض املختلفة    
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 ابلبحرية  لتعاون مع مديرية الطب البيطريابتدريب الطالب 
  عميد الكلية مسئول التنفيذ

   مديرية الطب البيطري ابلبحريةمدير 

  علي مدار اخلطة : اتريخ االنتهاء 2021: التجديداتريخ 

 صلحة.املستفيدين وأصحاب امل ليب احتياجاتلدولية ويااملسامهة يف تنمية اجملتمع والبيئة احمليطة بتوفري خريج متميز حملياً وقادر على املنافسة اهلدف االسرتاتيجي:  

 يشتهاالرتقاء جبودة حياة املواطن املصري وحتسني مستوي مع:  2030 للتنمية املستدامة مصر اهلدف االسرتاتيجي لرؤية

 
 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية
اجملتمع  املسامهة يف تنمية

والبيئة احمليطة بتوفري خريج 
متميز حملياً وقادر على 
املنافسة الدولية ويليب 
احتياجات املستفيدين 

 وأصحاب املصلحة.

تدريب الطالب مبجازر 
والوحدات البيطرية 

 ابلبحرية

تدريب الطالب علي 
فحص الذابئح 

وتشخيص امراض 
 احليواانت املختلفة 

عدد الطالب 
ر املتدربني ابجملاز 

 والوحدات
استبيان راي 
الطالب عن 
 التدريب    

عقد اتفاقية مع مديرية الطب 
 البيطري ابلبحرية   

 ممتد 9/2021
مديرية 
الطب 
 البيطري

5000 

تدريب الطالب الفعلي مبجازر 
 احملافظة والوحدات البيطرية 

  

قدرة الطالب يف احلكم علي 
الذابئح وتشخيص االمراض 

 البيطرية    
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  
 بروتوكول تعاون مع مستشفي بروك البيطري لتدريب الطالب   

  وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ذمسئول التنفي
   مدير مستشفي بروك البيطري 

  علي مدار اخلطة : اتريخ االنتهاء 2017اتريخ البدء: 

 صلحة.املستفيدين وأصحاب امل ليب احتياجاتلدولية ويااملسامهة يف تنمية اجملتمع والبيئة احمليطة بتوفري خريج متميز حملياً وقادر على املنافسة اهلدف االسرتاتيجي:  

 يشتهاالرتقاء جبودة حياة املواطن املصري وحتسني مستوي مع:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية
اجملتمع املسامهة يف تنمية 

 والبيئة احمليطة بتوفري خريج
متميز حملياً وقادر على 
املنافسة الدولية ويليب 
احتياجات املستفيدين 

 وأصحاب املصلحة.

بروتوكول تعاون مع 
مستشفي بروك البيطري 

 لتدريب الطالب  

تدريب الطالب علي 
الوسائل االكلينيكية 

احلديثة لتشخيص 
 االمراض وعالجها  

عدد الطالب 
 اابملستشفي 
استبيان راي 
الطالب عن 

التدريب ومدي 
 االستفادة منه   

 ستشفيم تدمم 12/2017 عقد اتفاقية مع مستشفي بروك 
 بروك

5000 
   تدريب الطالب ابملستشفي  

التعاون مع مستشفي بروك يف 
 القوافل البيطرية 
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

    جلة العلوم الطبية البيطريةأحباث تطبيقية مب
  عميد الكلية مسئول التنفيذ

 الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون 
  علي مدار اخلطة : اتريخ االنتهاء 2019اتريخ البدء: 

  ة وصحة اإلنسانروة احليوانيلصلة ابلثاانتاج حبث متميز يقدم حلول ابتكارية غري تقليدية لعالج املشاكل اجملتمعية ذات املسامهة يف اهلدف االسرتاتيجي: 

 املعرفة واالبتكار والبحث العلمي :  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر
 
 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 النجاحمؤشرات 
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية
املسامهة يف انتاج حبث  

متميز يقدم حلول 
ابتكارية غري تقليدية 

لعالج املشاكل اجملتمعية 
ذات الصلة ابلثروة 

  احليوانية وصحة اإلنسان

أحباث تطبيقية مبجلة 
 . الطبية البيطريةالعلوم 

 

األحباث العلمية التطبيقية 
 اليت ختدم اجملتمع وتساعد يف

 تبادل اخلربات العلمية 

تقييم اجمللة العلمية من 
قبل وزارة التعليم العايل 
 والبحث العلمي واملوقع
الدولية لتقييم اجملالت 

 العلمية 
دد االستشهاد  ع-

 العلمية ابألحباث 

تشكيل اهليكل اإلداري 
 للمجلة 

 ممتد 2019
بنك 
 املعرفة

 جماين

تلقي األحباث العلمية 
ومراجعتها من قبل أساتذة 

 متخصصني 
  

نشر األحباث العلمية بشكل 
 ربع سنوي 
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 مؤمتر شباب الباحثني للعلوم الطبية البيطرية 
 عميد الكلية  مسئول التنفيذ

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 ليس بعد : اتريخ االنتهاء 2022اتريخ البدء: 

  انية وصحة اإلنسانلثروة احليو الصلة اب املسامهة يف انتاج حبث متميز يقدم حلول ابتكارية غري تقليدية لعالج املشاكل اجملتمعية ذات اهلدف االسرتاتيجي: 

 املعرفة واالبتكار والبحث العلمي:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر
 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية
املسامهة يف انتاج حبث  

متميز يقدم حلول 
ابتكارية غري تقليدية 

لعالج املشاكل اجملتمعية 
ذات الصلة ابلثروة 

  احليوانية وصحة اإلنسان

مؤمتر شباب الباحثني 
 للعلوم الطبية البيطرية 

عرض األحباث 
العلمية التطبيقية 

وتبادل خربات أعضاء 
 هيئة التدريس  

 عدد املشرتكني يف املؤمتر. 
مشاركون من خارج 

 اجلامعة. 
مشاركون من جامعات 

 حملية ودولية 

تشكيل هيكل اداري وتنفيذي 
 للمؤمتر  

 ممتد 2022
 + ذايت

 شركات
50000 

 تلقي األحباث العلمية ومراجعتها
من قبل أساتذة متخصصني وعمل  

 كتيب خاص ابملؤمتر  
  

عقد املؤمتر العلمي والعروض 
 التقدميية  
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  
 ابنوراما احليوان   كزر م

 رئيس األقسام االكلينيكية   مسئول التنفيذ
 أطباء ابنوراما احليوان 

  علي مدار اخلطة : اتريخ االنتهاء 2021اتريخ البدء: 

 طرييالت الطب البخلاصة مبجاالبيطرية جماهبة املشاكل والقضااي ا علىاملشاركة يف مشروعات حبثية حملية ودولية تساعد  هلدف االسرتاتيجي:ا

 العدالة واالندماج االجتماعي واملشاركة :  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 
 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية

املشاركة يف مشروعات 
حبثية حملية ودولية تساعد 

جماهبة املشاكل  على
والقضااي البيطرية اخلاصة 

 طرييمبجاالت الطب الب

 مشروع ابنوراما احليوان  

تشخيص وعالج 
امراض احليواانت 
املختلفة  أبحدث 

 الوسائل والتقنيات   

عدد احلاالت 
 املرضية املستقبلة  

استقصاء راي 
متلقي اخلدمة 

خالل االستبياانت 
 الدورية. 

استالم املشروع من قطاع 
    املشروعات ابلوزارة 

 ممتد 2021
إدارة 

 املشروعات
7.5 
 مليون

      والدعاية له افتتاح املشروع 
 تعيني أطباء بيطريني كموظفني 
 استقبال احلاالت املرضية وتقدمي

    اخلدمة 
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

   لثدي اطان مشروع الكشف عن مرض سرطان الدم البقري يف اللحوم وعالقته بسر 
 رئيس قسم الرقابة علي األغذية  مسئول التنفيذ

   ملشروعاأعضاء 

 2023: اتريخ االنتهاء 2021اتريخ البدء: 

 طرييالطب الب صة مبجاالتيطرية اخلاجماهبة املشاكل والقضااي الب علىاملشاركة يف مشروعات حبثية حملية ودولية تساعد  اهلدف االسرتاتيجي:  

 العدالة واالندماج االجتماعي واملشاركة:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 

 االسرتاتيجياهلدف 
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر   النهاية البداية

املشاركة يف 
مشروعات حبثية 

حملية ودولية تساعد 
جماهبة املشاكل  على

والقضااي البيطرية 
اخلاصة مبجاالت 

 طرييالطب الب

مشروع الكشف 
عن مرض سرطان 

الدم البقري يف 
اللحوم وعالقته 

 بسرطان الثدي   

كشف دور اللحوم يف 
نقل سرطان الدم 
البقري ايل مرضي 
 سرطان الثدي    

عدد العينات 
اإلجيابية يف اللحوم 
 ومرضي السرطان 

عدد الباحثني 
 ابملشروع  

اكادميية   5/2021 كتابة املشروع  البحثي 
البحث 
 العلمي 

850000 
اختيار أعضاء املشروع  

واالتفاق مع معهد األورام 
 بدمنهور    

  

تقدمي املشروع الكادميية 
البحث العلمي للحصول 

علي التمويل وشراء 
 االختبارات الالزمة    
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 ةحات البيطريللقاابتها وعالقمشروع انشاء قاعدة بياانت مناعية ملزرعة تسمني ابلبحرية 
 رئيس قسم طب احليوان  مسئول التنفيذ

   ملشروعاأعضاء 

 2023: اتريخ االنتهاء  2021اتريخ البدء:

 طرييالطب الب صة مبجاالتطرية اخلاجماهبة املشاكل والقضااي البي علىاملشاركة يف مشروعات حبثية حملية ودولية تساعد اهلدف االسرتاتيجي:  

 العدالة واالندماج االجتماعي واملشاركة:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 النجاحمؤشرات 
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية

املشاركة يف مشروعات 
حبثية حملية ودولية 

جماهبة  علىتساعد 
املشاكل والقضااي 

البيطرية اخلاصة 
مبجاالت الطب 

 طرييالب

مشروع انشاء قاعدة 
 بياانت مناعية ملزرعة تسمني

ابلبحرية وعالقتها 
 ابللقاحات البيطرية 

كشف دور اللحوم يف 
نقل سرطان الدم 
البقري ايل مرضي 
 سرطان الثدي    

عدد احليواانت املتاح 
 ابملزرعة 

عدد املشاركني 
 ابملشروع

قياس رد فعل اللقاح 
ومقارنته بقواعد 
 البياانت املناعية 

اكادميية  2023 5/2021 كتابة املشروع  البحثي 
البحث 
 العلمي 

860000 

اختيار أعضاء املشروع  
واالتفاق مع مزرعة عداه 

 بكفر الدوار 
  

تقدمي املشروع الكادميية 
البحث العلمي للحصول 

علي التمويل وشراء 
 االختبارات الالزمة    
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 القوافل البيطرية الشاملة مبحافظة البحرية    
 وكيل الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة  مسئول التنفيذ

 أعضاء األقسام االكلينيكية ابلكلية    
  علي مدار اخلطة : اتريخ االنتهاء 2021: خطة القوافل السنوياتريخ 

 تقدمي خدمات بيطرية رائدة ومتميزة للمجتمع والبيئة احمليطة :اهلدف االسرتاتيجي

 نظام بيئي متكامل ومستدام :  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 *األنشطة الرئيسية 
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية

تقدمي خدمات 
بيطرية رائدة 

ومتميزة 
للمجتمع 

 والبيئة احمليطة

القوافل البيطرية 
الشاملة مبحافظة 

 البحرية    

تقدمي اخلدمات البيطرية   
الهايل حمافظة البحرية 
ابجملان للقري األكثر 

 احتياجا 
تنمية الثروة احليوانية 

 ومكافحة االمراض الوابئية  
 تدريب الطالب 

 عدد القوافل السنوية 
 أماكن القوافل البيطرية
عدد احليواانت اليت مت 
 عالجها بكل قافلة  
استقصاء راي متلقي 

اخلدمة خالل االستبياانت 
 الدورية. 

 استبياانت الطالب 

حتديد األماكن األكثر احتياجا 
 للخدمات البيطرية     

 ممتد 4/2021
ذايت + 
شركات 
 ادوية 

90000 

      التنسيق مع مديرية الطب البيطري  
 الدعاية الالزمة للقوافل 

ل وافلقتوفري االدوية واألدوات الالزمة ل
 البيطرية 

 جتهيز اإلسعاف البيطري املتنقل 
 توفري وسائل التنقل للطالب 

توقيع الفحص البيطري وعالج 
 احليواانت وتوفري االدوية 
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 مركز حبوث الغذاء   
 رئيس قسم الرقابة علي األغذية  مسئول التنفيذ

 أعضاء قسم الرقابة علي األغذية

   علي مدار اخلطة: ريخ االنتهاءات 2021اتريخ البدء: 

 تقدمي خدمات بيطرية رائدة ومتميزة للمجتمع والبيئة احمليطةاهلدف االسرتاتيجي: 

 العدالة واالندماج االجتماعي واملشاركة:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 فرتة التنفيذ

 النهاية البداية

تقدمي خدمات بيطرية رائدة 
ومتميزة للمجتمع والبيئة 

 احمليطة
 مركز حبوث الغذاء   

حتليل عينات األغذية   
وفحص مكوانهتا ومدي 

 سالمتها 

عدد العينات الواردة 
 للمركز 

عدد التحاليل املقدمة 
 داخل املركز 

استقصاء راي متلقي 
اخلدمة خالل 

 االستبياانت الدورية. 

    اعداد اهليكل اإلداري للمشروع   
 ممتد 5/2021     يةاعتماد الالئحة التنفيذية واملال

واستكمال التجهيزات الالزمة 
ر والتقدمي لالعتماد وتدريب الكواد
    د البشرية وأتهيلها إلعادة االعتما
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 معمل صحة و سالمة الغذاء    
 رئيس قسم الرقابة علي األغذية  مسئول التنفيذ

 اإلدارياملعمل واهليكل دير م

 علي مدار اخلطة : اتريخ االنتهاء 2016اتريخ البدء: 

 تقدمي خدمات بيطرية رائدة ومتميزة للمجتمع والبيئة احمليطة اهلدف االسرتاتيجي: 

 العدالة واالندماج االجتماعي واملشاركة:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية

تقدمي خدمات 
بيطرية رائدة 

ومتميزة 
للمجتمع والبيئة 

 احمليطة

معمل صحة و سالمة 
 الغذاء    

حتليل عينات األغذية   
وفحص جودهتا ومدي 

 سالمتها 

عدد العينات الواردة 
 للمعمل 

عدد التحاليل املقدمة داخل 
 املعمل 

استقصاء راي متلقي اخلدمة 
 خالل االستبياانت الدورية. 

إدارة  ممتد 2016     اعداد اهليكل اإلداري للمعمل 
 املشروعات

1.5 
      جتهيز املعمل أبحدث األجهزة   مليون 

 اتهيل الكوادر البشرية للتقدمي
 لالعتماد  

8/2021  

 
 
 
 



                                                                                                                                                                    

19 
 

 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 حمرقة النفاايت البيطرية     
 الكليةعميد  مسئول التنفيذ

 البيئةوكيل الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية 

 ليس بعد : اتريخ االنتهاء 2021اتريخ البدء: 

 تقدمي خدمات بيطرية رائدة ومتميزة للمجتمع والبيئة احمليطة اهلدف االسرتاتيجي: 

 نظام بيئي متكامل ومستدام:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية

تقدمي خدمات 
بيطرية رائدة 

ومتميزة 
للمجتمع 

 والبيئة احمليطة

حمرقة النفاايت 
 البيطرية     

التخلص االمن من   
النفاايت البيطرية شديدة 

 اخلطورة 

 عدد النفاايت احملروقة 
  عدد متلقي اخلدمة من املواطنني

 اهم االمراض الوابئية اليت يتم
 التخلص منها ابحملرقة 

احلصول علي الرتاخيص 
      الالزمة من وزارة البيئة 

 ليس بعد 6/2021
مليون  ذايت

 جنية
   جتهيز احملرقة      

اتهيل الكوادر البشرية 
 القائمة عليها   
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 مركز اخلدمات البيطرية      
 وكيل الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة  مسئول التنفيذ

  اجلهاز االداري وأعضاء املركزدير م

 ليس بعد : اتريخ االنتهاء 2016اتريخ البدء: 

 تقدمي خدمات بيطرية رائدة ومتميزة للمجتمع والبيئة احمليطة اهلدف االسرتاتيجي: 

 نظام بيئي متكامل ومستدام:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية

تقدمي خدمات 
بيطرية رائدة 

ومتميزة للمجتمع 
 والبيئة احمليطة

مركز اخلدمات 
 البيطرية      

تقدمي خدمة بيطرية   
مميزة ألهايل حمافظة 

 البحرية 

 اعتماد اهليكل اإلداري 
 توفري أماكن املركز 

اعتماد الئحة تنفيذية 
 ومالية 

 استقبال حاالت  

 تشكيل اهليكل اإلداري 
  عمل الئحة مالية وإدارية      

7/2016 
ليس 
 بعد

 20000 ذايت

جتهيز األماكن ابألدوات 
 والكوادر البشرية      

  

بدا العمل واستقبال احلاالت 
 املرضية   
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 ملتقي التوظيف السنوي للخرجيني     
 وكيل الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة  مسئول التنفيذ

  امني الكلية 

  علي مدار اخلطة : ريخ االنتهاءات من كل عام  أغسطس اتريخ البدء: 

 تعزيز قدرات الكلية وجعلها قاطرة لتنمية الثروة احليوانية مبحافظة البحرية: هلدف االسرتاتيجيا 

 تنافسي ومتنوعاقتصاد :  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية

تعزيز قدرات 
الكلية وجعلها 

قاطرة لتنمية 
الثروة احليوانية 
 مبحافظة البحرية

ملتقي التوظيف 
 السنوي للخرجيني     

 التعاون مع هيئات اجملتمع  
املدين لتوفري فرص عمل 

 للخرجيني  

عدد االشركات املشاركة يف 
 امللتقي 

 عدد اخلرجيني املشاركني  
عدد اخلرجيني الذين مت 

 قبوهلم ابلوظائف  

التعاون مع وزاريت الشباب 
 والقوي العاملة 

 سنواي 8/2020
ذايت + 

 ركاتش
10000 

    دعوة الشركات واخلرجيني     

    عقد املؤمتر سنواي ابلكلية  
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 التعاون مع مجعية التنمية الريفية ابلبحرية      
 عميد الكلية  مسئول التنفيذ

 وكيل الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة  

  علي مدار اخلطة : اتريخ االنتهاء 2015اتريخ البدء: 

 تعزيز قدرات الكلية وجعلها قاطرة لتنمية الثروة احليوانية مبحافظة البحرية: هلدف االسرتاتيجيا 

 اقتصاد تنافسي ومتنوع:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية

تعزيز قدرات الكلية 
وجعلها قاطرة لتنمية 

 الثروة احليوانية مبحافظة
 البحرية

التعاون مع مجعية 
      ة التنمية الريفية ابلبحري 

 املشاركة اجملتمعية وتقدمي  
اخلدمات البيطرية لالرتقاء 

 ابلريف املصري 

 عدد األنشطة املشرتكة
 عدد القري املستهدفة   

 عدد متلقي اخلدمة 
  
  

 5000 اجلمعية ممتد 5/2015 عقد بروتوكول تعاون  
حتديد املشروعات واألماكن 

 املستهدفة ابخلدمة       
  

عمل زايرات ميدانية وقوافل 
 للقري األكثر احتياجا    
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

     والطالب تنمية الوعي البيئي للمواطنني 
 عميد الكلية  مسئول التنفيذ

 أعضاء هيئة التدريس ابلكلية   

  علي مدار اخلطة : ريخ االنتهاءات لي مدار اخلطةعاتريخ البدء: 

 تعزيز قدرات الكلية وجعلها قاطرة لتنمية الثروة احليوانية مبحافظة البحرية اهلدف االسرتاتيجي: 

 نظام بيئي متكامل ومستدام:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 
 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية

تعزيز قدرات الكلية 
وجعلها قاطرة لتنمية 

 الثروة احليوانية مبحافظة
 البحرية

تنمية الوعي البيئي 
 للمواطنني      

الندوات واالرشادات 
واللقاءات التليفزيونية 

واملسموعة وعرب التواصل 
 االجتماعي   

 عدد الندوات اجملتمعية 
 عدد اللقاءات التليفزيونية 

عدد أعضاء هيئة التدريس 
 املشاركني 

تقدمي النصائح التوعوية 
 للمواطنني  

2018-
2021 

 ممتد
--- ذايت 

- 
املشاركة الفعالة يف تنمية 

 الوعي       
  

   مكافحة الفسادبرامج  
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 عيد اخلرجيني السنوي     
 عميد الكلية  مسئول التنفيذ مقر

 وكيل الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة  

  علي مدار اخلطة : اتريخ االنتهاء 2018اتريخ البدء: 

 تعزيز قدرات الكلية وجعلها قاطرة لتنمية الثروة احليوانية مبحافظة البحرية اهلدف االسرتاتيجي: 

 العدالة واالندماج االجتماعي واملشاركة:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 
 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية

تعزيز قدرات الكلية 
وجعلها قاطرة لتنمية 

الثروة احليوانية 
 مبحافظة البحرية

  عيد اخلرجيني السنوي    
االحتفال السنوي 
 خلرجيي الكلية    

 عدد الطالب املشاركني  
 عدد أولياء األمور  

  

د تنظيم احلفل ابلتعاون مع احتا
 الطالب   

 ممتد 8/2021
شركات 

 ادوية
25000 

   توجيه الدعوات للحضور        
تكرمي الطالب وأعضاء هيئة  

 التدريس وأولياء األمور 
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 مزرعة الكلية لإلنتاج احليواين والداجين 
 عميد الكلية  مسئول التنفيذ

 وكيل الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة  

  علي مدار اخلطة : ريخ االنتهاءات لي مدار اخلطةعاتريخ البدء: 

 الثروة احليوانية مبحافظة البحريةتعزيز قدرات الكلية وجعلها قاطرة لتنمية  اهلدف االسرتاتيجي: 

 العدالة واالندماج االجتماعي واملشاركة:  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 )قابلة للقياس(

 األنشطة الرئيسية *
 التمويل فرتة التنفيذ

 املبلغ املصدر النهاية البداية

تعزيز قدرات 
الكلية وجعلها 

قاطرة لتنمية 
 الثروة احليوانية 

مبحافظة 
 البحرية

 
 
 
 

مزرعة الكلية 
لإلنتاج احليواين 

 والداجين

انتاج عجول التسمني 
 والدواجن وإنتاج االلبان 

تدريب الطالب علي إدارة 
 املزارع     

 عدد احليواانت املوجودة 
كمية اللحوم وااللبان 

 املنتجة ابملزرعة 
 عدد الطالب املتدربني 

عدد املربني متلقي 
 االرشادات البيطرية 

  

تربية حيواانت انتاج اللنب 
 واللحم    

 ممتد 2017
 50000 ذايت

    توفري السالالت عالية اجلودة 

ة ريتوفري املباين والكوادر البش 
واهليكل التنظيمي واإلداري 

 للمزرعة 
تدريب الطالب علي الرتبية 

 وإدارة املزارع  
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 الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةكيل و  مشرف احملور:  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  احملور: 
  

 السالمة املهنية والصحية للعاملني والطالب  
 عميد الكلية  مسئول التنفيذ

 وكيل الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة  
  علي مدار اخلطة : اتريخ االنتهاء 2020اتريخ البدء: 

 تعزيز قدرات الكلية وجعلها قاطرة لتنمية الثروة احليوانية مبحافظة البحرية اهلدف االسرتاتيجي: 
 يشتهجبودة حياة املواطن املصري وحتسني مستوي معاالرتقاء :  2030 للتنمية املستدامة اهلدف االسرتاتيجي لرؤية مصر

 

 اهلدف االسرتاتيجي
 الموضوع

 املخرجات 
 )حمددة(

 مؤشرات النجاح
 األنشطة الرئيسية * )قابلة للقياس(

 التمويل فرتة التنفيذ
 املبلغ املصدر النهاية البداية

تعزيز قدرات 
الكلية وجعلها 

قاطرة لتنمية 
الثروة احليوانية 

مبحافظة 
 البحرية

السالمة املهنية 
والصحية للعاملني 

 والطالب  

 دورات تدريبية 
 ندوات تثقيفية 

 ملصقات توعية 
زايرات ميدانية 
 وتدريب      

عدد الندوات اخلاصة ابلسالمة 
 املهنية 

 عدد امللصقات التوعوية 
 عدد دورات التدريب 

استبياانت راي العاملني وهيئة 
 التدريس والطالب 

  

 تدريب علي مكافحة احلريق 
     حماكاة لإلجالء االمن ملباين الكلية 

 5000 ذايت سنواي 2017

 19عقد ندوات تثقيفية عن وابء الكوفيد 
 املستجد 

 ممتد 2020

 19توفري أماكن لتلقي لقاح الكوفيد  
 ابلكلية 

ل التوعية ابمللصقات وعلي مواقع التواص
 االلكرتوين ابملرض 

التنسيق مع الطالب والعاملني وهيئة 
 التدريس لتلقي اللقاح 

تنظيم تلق اللقاح ابلتعاون مع احتاد 
 الطالب 

6/2021 
علي 
مدار 
  اخلطة 

 عميد الكلية يعتمد                                                           

 نبيل محمد بكير /أ.د                                           


