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 كلية التمريض                                                                           جامعة الزقازيق                                                                                                               

 

 نشطة الخدمات المجتمعيةالتمريض الخاصة بالمشاركة فى ا خطة كلية

 (1026/1027للعام الجامعى )

 المخرجات النشاط الهدف التاريخ
الفئة 

 المستهدفة

مسئول 

 التنفيذ
 التكلفة المكان

مؤشر 

 النجاح

1/10/1016  
زيادة الوعى عن انشطة قطاع 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

برنامج للتوعية عن 

انشطة قطاع خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئة

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

المعرفى للفئة 

 المستهدفة

هيئة  أعضاء -

التدريس والهيئة 

 المعاونة بالكلية

 

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

 

 كلية التمريض

 

 جنيها100

 

 

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

3/10/1016  
قطاع  أنشطةعن  الوعيزيادة 

 المجتمع وتنمية البيئةخدمة 

برنامج للتوعية عن 

قطاع خدمة  أنشطة

حزمة 

تدريبية لرفع 

الموظفين  -

 بالكلية
وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

 

 كلية التمريض

 

 جنيها100

 

% 00رضاء
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المجتمع وتنمية 

 البيئة

الجانب 

للفئة  المعرفي

 المستهدفة

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

من الفئة  

المستهدفة عن 

 لمقدمالنشاط ا

6/10/1016  
قطاع  أنشطةعن  الوعيزيادة 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

برنامج للتوعية عن 

قطاع خدمة  أنشطة

المجتمع وتنمية 

 البيئة

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

للفئة  المعرفي

 المستهدفة

 طالب الكلية -

 

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

 

 كلية التمريض

 

 نيهاج100

 

 

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

8/10/1016 

تدريب طالب الكلية  واالمتياز 

على مهارات اتخاذ القرار وحل 

 المشكالت

ورشة عمل لطالب 

الكلية واالمتياز على 

مهارات اتخاذ 

القرار وحل 

 المشكالت

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

للفئة  المعرفي

 المستهدفة

ية طالب  الكل

 واالمتياز

قسم ادارة  

 التمريض
 كلية التمريض

100 

 جنيها

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

 

 

9/10/1016  
رفع مستوى الوعى الصحى 

 للعاملين بالكلية 

دورة تدريبية عن 

  إعطاء الحقن

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 العاملين بالكلية

ض قسم تمري

الباطنى 

 والجراحى

 كلية التمريض
100 

 جنيها

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

11/10/1016 
هيئة  أعضاءمعاونى  تدريب

 على مهارات التواصلالتدريس 

لمعاونى  ورشة عمل

هيئة  أعضاء

على التدريس 

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

ونى اعضاء معا

 هيئة  التدريس 

قسم ادارة  

 التمريض
 كلية التمريض

100 

 جنيها

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 
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المعرفى للفئة  مهارات التواصل

 المستهدفة

 النشاط المقدم

11/10/1016 

تفعيل برتكول التعاون بين الكلية 

وكلية التربية الرياضية بنات 

 بالجامعة 

عمل يوم رياضى 

لطالبات الكلية فى 

التربية كلية 

الرياضية بنات 

 امعةبالج

تشجيع 

ممارسة 

الرياضة 

لطالبات 

 الكلية 

 طالبات الكلية

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

التربية كلية 

الرياضية بنات 

 بجامعة

 الزقازيق

كلية 

التربية 

الرياضية 

 بنات

 

18/10/1016 
 طالب الكلية و  االمتياز تدريب 

 على مهارات التواصل

طالب لورشة عمل 

واالمتياز على  الكلية

 مهارات التواصل

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

المعرفى للفئة 

 المستهدفة

طالب  الكلية 

 واالمتياز

  إدارةقسم 

 التمريض
 كلية التمريض

100 

 جنيها

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

11/10/1016 

 

 

تدريب طالب  الكلية واالمتياز 

 على كتابة السيرة الذاتية 

 

 

ورشة عمل لطالب 

الكلية واالمتياز على 

 كتابة السيرة الذاتية

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

المعرفى للفئة 

 المستهدفة

طالب  الكلية 

 واالمتياز

قسم ادارة  

 التمريض
 كلية التمريض

100 

 جنيها

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

31/10/1016 

رفع  مستوى الوعى الصحى 

يدات المترددات على وحدة للس

رعاية االمومة والطفولة بقرية 

شيبه و الممرضات العامالت فى 

ندوة عن  وسائل 

 تنظيم االسرة

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

المعرفى للفئة 

السيدات 

المترددات على 

وحدة رعاية 

االمومة 

قسم تمريض 

 النساء والتوليد

 بالكلية

وحدة رعاية 

االمومة 

والطفولة 

بقرية شيبه 

100 

 جنيها

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم
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 الوحدة 

 

 المستهدفة

 

 

والطفولة بقرية 

شيبه و 

الممرضات 

العامالت فى 

 .حدة الو

 

بمحافظة 

 الشرقية

31/10/1016 

رفع  مستوى الوعى الصحى 

للسيدات المترددات على وحدة 

رعاية االمومة والطفولة بقرية 

العامالت فى  شيبه و الممرضات

 .الوحدة 

ندوة عن  الرعاية 

 قبل وبعد الوالدة

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

السيدات 

المترددات على 

وحدة رعاية 

االمومة 

والطفولة بقرية 

شيبه و 

الممرضات 

العامالت فى 

 .الوحدة 

قسم تمريض 

 النساء والتوليد

 بالكلية

وحدة رعاية 

االمومة 

والطفولة 

بقرية شيبه 

بمحافظة 

 الشرقية

100 

 جنيها

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

9/11/1016 

رفع مستوى الوعى الصحى 

لطالبات المرحلة االعدادية 

بمجمع النكارية للتعليم االساسى 

 بقرية النكارية

ندوة عن االسعافات 

 األولية للشرقة

حزمة 

بية لرفع تدري

الجانب 

المعرفى للفئة 

 المستهدفة

طالبات المرحلة 

االعدادية بمجمع 

النكارية للتعليم 

االساسى بقرية 

 النكارية

قسم تمريض 

صحة المجتمع 

 بالكلية

مجمع النكارية 

للتعليم 

االساسى بقرية 

 النكارية

100 

 جنيها

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

13/11/1016 
المستوى المعرفى  لمعاونى رفع 

اعضاء هيئة التدريس  بالكلية عن 

ندوة عن سلوكيات 

 واخالقيات المهنة

حزمة 

تدريبية لرفع 

معاونى اعضاء 

هيئة التدريس  

قسم ادارة  

 التمريض
  جنيها100 كلية التمريض

% 00رضاء

ئة من الف
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الجانب  سلوكيات واخالقيات المهنة

المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

المستهدفة عن  بالكلية

 النشاط المقدم

 

1/11/1016 

رفع  مستوى الوعى الصحى 

للسيدات المترددات على وحدة 

رعاية االمومة والطفولة بقرية 

شيبه و الممرضات العامالت فى 

 .الوحدة 

ندوة عن  الرضاعة 

 الطبيعية

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

السيدات 

 المترددات على

وحدة رعاية 

االمومة 

والطفولة بقرية 

شيبه و 

الممرضات 

العامالت فى 

 .الوحدة 

 

قسم تمريض 

صحة المجتمع 

 بالكلية

وحدة رعاية 

االمومة 

والطفولة 

بقرية شيبه 

بمحافظة 

 الشرقية

100 

 جنيها

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

6/3/1010 

رفع مستوى الوعى الصحى 

حلة االعدادية لطالبات المر

بمجمع النكارية للتعليم االساسى 

 بقرية النكارية

ندوة عن االمراض 

 المعدية

 (االسكارس)  

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

المعرفى للفئة 

 المستهدفة

طالبات المرحلة 

االعدادية بمجمع 

النكارية للتعليم 

االساسى بقرية 

 النكارية

قسم تمريض 

صحة المجتمع 

 بالكلية

 رفع مستوى

الوعى 

الصحى 

لطالبات 

المرحلة 

االعدادية 

بمجمع 

100 

 جنيها

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم
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النكارية للتعليم 

االساسى بقرية 

 النكارية

 

 

11/3/1010 

تفعيل برتكول التعاون بين الكلية 

وكلية التربية الرياضية بنين 

 بالجامعة 

عمل يوم رياضى 

الكلية فى  البلط

التربية  كلية

الرياضية بنين 

 بالجامعة

تشجيع  

الطالب على 

ممارسة 

 الرياضة 

 طالب الكلية

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

التربية كلية 

الرياضية بنين 

 بجامعة

 الزقازيق

كلية 

التربية 

الرياضية 

 بنين 

 

19/3/1010  
رفع مستوى الوعى الصحى 

 للعاملين بالكلية 

يبية عن دورة تدر

  اإلسعافات األولية

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 العاملين بالكلية

قسم تمريض 

الباطنى 

 والجراحى

 

 كلية التمريض

 

100 

 جنيها

 

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

1/1/1016 

تدريب معاونى اعضاء هيئة 

التدريس  بالكلية على مهارات 

 ة الوقتادار

ورشة عمل لمعاونى 

اعضاء هيئة 

التدريس  بالكلية 

على مهارات ادارة 

 الوقت

حزمة 

تدريبية لرفع 

الجانب 

المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

معاونى اعضاء 

هيئة التدريس  

 بالكلية

قسم ادارة  

 التمريض
 كلية التمريض

100 

 جنيها

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم
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الثالث   االسبوع

من شهر ابريل 

1010 

االحتفال بتخريج ثالث  دفع 

 جديدة من طالب الكلية

 

 حفل الخريجين

 

حفل خريجين 

على 

المستوى 

 الالئق

 

 

خريجى 

و 1011دفعتى

1011 ,1016 

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

قاعة 

االحتفاالت 

الكبرى كلية 

 التمريض

 

11000 

 جنيها
 

ول االسبوع اال

من شهر مايو 

1010 

 ملتقي التوظيف اعداد الخريج لسوق العمل

زيادة الجانب 

المعرفى 

والمهارى 

لدى 

 الخريجين

 

 

 

 

 

 

 

مديرى 

المستشفيات 

الجامعية 

والتامين الصحى 

 والخاصة

رئيسات هيئة 

التمريض 

بالمستشفيات  

الجامعية 

والتامين الصحى 

 والخاصة

وحدة  متابعة 

 الخريجين

ية وكيل الكل -

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 كلية التمريض

 

100 

 جنيها

 

 

% 00رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

 الكليةعميد                                                                                                              وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                    

 الدخاخنى دمحم  امل.د.ا                                                                                             سحر حمدى السيد                                                              .د.ا


