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 اتالمحتوي

 رقم الصفحة الموضوع

 3 كلمة األستاذ الدكتور عميد الكلية

كلمةةة األسةةتاذ الةةدكتور وكيةة  الكليةةة لاةةجوم  دمةةة الم تمةة  وت ميةةة 

 البيجة

4 

 5 الهيك  الت ظيمي لقطاع  دمة الم تم  وت مية البيجة

 6 البيجة قطاع  دمة الم تم  وت مية اهداف

 7 ال ري يم وحدة متابعة

 8 والوثاجق قسم االتصاالت والمؤتمرات وب ك المعلومات

 9 قسم ماروعات  دمة الم تم 

 01 والكوارث  توحدة األزما

 01 قسم اجوم الوحدات ذات الطاب  ال اص

 03 وحدة التعليم التمريضي المستمر

 03 متابعة  ال ري يم وحدةا  ازات 

 04 االتصاالت والمؤتمرات قسما  ازات 

 15 ا  ازات وحدة األزمات و الكوارث

 15 ا  ازات الوحدات ذات الطاب  ال اص

 16 الزيارات
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 الكليةالدكتور عميد  األستاذكلمة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

   
الشكككن ال مريضككك دو رككك  مؤث  كككال ؤاككك     ككك  مر  ادككك  

ضلي  مإلصكال  مرحك   كضكا ال مرعالجي  الدخفى  لى كل اييبع رع

 ؤنظك م رذك م مرك ؤث مرذكال ؤمرضك   , دخفى  لى مرضكامن  مرعكام  

مالثتقكا  جااعك  مرقاكاقد   –كليك  مريضك دو   ال ا  ا م ا ك م 

بضخيلككا مرقكك    نلبكك  مريليكك  ؤسككلاكيا , ؤاذككاثم ,بضعلااككا 

ؤتنضي  مرا   مربيئ  ر دذم ؤذرن ا  خالل مرك ؤث مرذكال  ؤمراسائل

 .دقال ب  اقاع تنضي  مربيئ  ؤخ ا  مرضجيضع مر   

 

 

 
   ضي  مريلي                                                                                  

 أم  الد ا  ي/ د.أ                                                         
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تنمية البيئةكلمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

مرقالب ا الً ؤا حباً بيم    ثحاب كلي  مريض دو إل خ ا  مرضجيضع ا   ا قمئ 

 مإلسي متيجي  رليلي  ؤمري  تسيقيع ا  خالرذا مريلي  ثبط مرضجيضع ا م مأل  م 

رح ي  بي  مريلي  ؤمرققا ا  م بارضجيضع مرض ن  ؤمرينسي  ؤتنضي  مريعاؤل مألكامدض 

بارحاثة  مرضخيلف  بذ   تفعيل اشاثك  ا ضا   يئ  مري ثدس ؤمرقالب ؤمرضجيضعي 

ؤنبقا الحيياجا  مرضجيضع ؤسا  مرعضل بضا ديفل ث ع اسيا  مرخ دج  مرضناسب 

 .بضذن  مريض دو ؤمالثتقا 

 

ؤمربيئي    اح صام ا قمئ  مرقالب  ل  اضاثس  مألنشق  مرعلضي  ؤمر داضي 

رخ ا   تيخ جام    صاثة اش    ؤايقاثة خ اا  مريلي  ري  ؤمالسيفامة ا 

 .اجيضعيم ؤبل كم اح  مر بيب 

 

ؤريليينا ؤجااعينا باريق ل  ؤ قنا هللا جضيعاً رخ ا  ماينا مرغاري  ؤتضنيات  ريم باريا ي 

 .ؤمالقم اث

 

 ؤكيل مريلي  رشئال خ ا 

 مرضجيضع ؤتنضي  مربيئ  
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 س   حض ى مرسي  .م.م

 

                                                                                    

 

 الهيكل التنظيمى لقطاع خدمة المجتمع والبيئه

 جامعة الزقازيق -كلية التمريض

 
ؤتنضيك   خ اك  مرضجيضكعتم تفعيكل مرذييكل مرينظيضك  رققكاع  

مربيئك   مربيئ  بنا م  ل  اام ق  اجلس شئال خ ا  مرضجيضع ؤتنضي 

ؤمرضعيضككك  اككك  اجلكككس مرجااعككك   00/10/0222مرضنعقككك  بيكككاثد  

وكيل الكليه لشئون 

 خدمة المجتمع و
 ئةتنمية البي

 

 وحدة األزمات 

 والكوارث

 

قسم الندوات 

 واالتصاالت 
 

 

قسم شئون 

الوحدات ذات 

 الطابع الخاص

 

 سم المشروعاتق
 

 

شئون وحدة 

 الخريجين
 

 

وحدة التعليم 

 التمريضي المستمر
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بيليكك  مريضكك دو  تفعيلكك تككم قكك  , ؤ ليكك    02/10/0222بيككاثد  

 .0/1/0212جااع  مرقااقد  بنا م  ل  اجلس مريلي  مرضنعق     

 

 

 وتنمية البيئة خدمة المجتمعشئون  قطاع اهداف
 

 . تنضي  ؤ ى مرقالب ب ؤث م  ى حضاد  مربيئ .1

ت فيق مرقالب  لى مرضشاثك  مرضجيضعي   ى حضال  مريا ي  رلضجيضع  .0

 .مرض لى مرض يط

ت ثدب مرقالب  لى مرضذاثم  مرخاص  باإلسعا ا  مألؤري  ؤ مريح    .3

 . ى حار  مرقامثئ

 .إمخال ااضا ا  مربيئ  ؤ اضادا ا  ى ن ؤم  ؤ ؤثش  ضل رلقالب .4

خاص باريلي  رخ ا  مرضجيضع تفعيل مؤث مراح م  ؤ مرض مكق ذم  مرقابع مر .5

 .ؤ مإل يضال بيساد  خ ااتذا

 .إنشا  اا  ة بيانا  رلخ دجي  ؤ مرعضل  لى ثبقذم بيلياتذم ؤ مرجااع  .6

 (.مرضسيفي د  ا  مرخ ا )مريامصل اع جذا  مرعضل مرضخيلف   .7

مر فاظ  لى سالا  مربيئ  مر مخلي  رليلي  ؤ حضاديذا ا  مريلاث ؤ ت شي   .8

 (.مرقاا  -مرضياه)م إسيخ مل مرضامث

مرضيابع  مرضسيض ة إلج م م  مالا  ؤ مرسالا  باريلي  ا  خالل ؤح ة  .2

 .إممثة مألقاا  ؤ مريامثث

تنظيم حضال  تا ي  رلضجيضع دشاثك  يذا مرقالب ؤ مألسات ة  ى  .12

 (.ا  خالل مرقيال بارقام ل مرعالجي ) نش  مرا ى مربيئى

 ي  مريى تامج  مرضجيضع ؤ مإلسذال  ى إدجام مر لال رلضشيال  مرح .11

 .ذرن ا  خالل مرب اث مريقبيقي 

 .مريلي  مألن م  مرضجيضعي   ى انشق إش مك  .10

 .مرعضل  لى قدامة ثضا  مألن م  مرضجيضعي     انشق  مريلي  .13
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 .خل  ثؤ  ا  مر ب ؤمري محم بي  مرقالب ؤمرضسني  .14

 .خل  ثؤ  ا  مر ب ؤمري محم بي  مرقالب ؤمالنفال مالديال .15

 .ا ض   ى مري  ي     مالنفال مالديالمرضس .16

 خل    ص  ضل رقالب كلي  مريض دو .17

 .مال يضال ؤمريج د  باربيئ  مرض يق  ا  خالل تشجي  ؤ م انا  .18

 

 

 

 

 

الموائمة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل عن طريق  : 

 .العمل المعلومات عن سوقدراسة 

 . ربط الخريج بالكليه والجامعه   : 

 ألهدافا

 .التواصل بين الكلية والخرجين * 

 .التعرف علي مشاكل الخرجين ودراستها وأقتراح حلول لها ومحاولة تنفذيها *

متابعقققة نشقققاطات الخقققرجين وابرارفقققا والتعقققرف علقققي انجقققاراتهم  قققي كا قققة *  

 .المجاالت

 

                                                                        األ تصاصات 

 .٭ انشقققاا قاعقققدا بيانقققات شقققامله للخقققريجين والعمقققل علققق  ربطهقققم بكليقققاتهم 

 .التخرج    بيوم الكلية   حتفاالتا  مع  يتواكب  سنوي  لقاا  عمل٭  

 .٭  عقد ومتابعه ملتقيات التوظيف مع الهيئات المعنيه 

 .٭  انشاا رابطه لخريجي الكليه 
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 الرؤية

 االتصاالت ال  أعالا كلمة الكلية  ي مختلف ات ويتطلع قسم الندو

المسقتفيدين و الدراسقات التقي تققوم بهقا الكليقة الق   األنشطهنتائج  المحا ل و ايصال 

أعضققاا فيئقة التققدريك بالكليققة و بالكليققات المنققاظر  بهققدف والخدمققة مققن طققالب  مقن

 خدمة المجتمع

  

 الرسالة

األنشقطة التقي  ال  الدعاية لمختلف االتاالتص قسم الندوات ويهدف              

  .تقوم بها الكلية

 

 األهداف

توعيه مختلقف األ قراد بالكليقه والجامعقه بالنشقاطات المجتمعيقه التق               

  .تقوم بها الكليه 

                                                         األ تصاصات

 رات العامققه وورا العمققل ميققه والمحاضققتنسققي  المققاتمرات والنققدوات العل

 تستهدف خدمه المجتمع وتنميه البيئه الت  

 األشراف عل  موقع الكلية و تحديث بياناته باستمرار                          . 
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 اصدار نشرات بيئيه داخل الكليه.   

 اعداد وتحديث قواعد بيانات عن الجهات والهيئات المهتمه بنشاط الكليه.  

            

   

 

بتقديم الخدمات مقع المجتمقع المقدن  ومختلقف الجهقات  االرتقاا :

 المهتمه للمجالت البيئه

 :الرسالة 

 تحديد متطلبات المجتمع والبيئه المحيطه         

  :  

 .عل  بناا شراكه مع األطراف المستفيدا من خالل تقديم خدمات متميرا لالعم .1

 .علي تنفيذفا لمختلف قطاعات المجتمعتصميم مشروعات وبرامج واإلشراف  .2

 . اجراا بحوث تطبيقية ميدانية .3

 

العمققل علقق  الحصققول علقق  تمويققل ذاتقق  للكليققه وابتكققار سققبل جديققدا لريققادا  .1

 .                                                                        الموارد الماليه لها 

تطبيقيققه التقق  تخققدم مجققالت البيئققه اعققداد خطققط المشققروعات والدراسققات ال .2

 .   ومتابعه تنفيذفا 

 .               اعداد ومتابعه التقارير الماليه والفنيه الخاصه بالمشروعات المموله  .3

 .        التنسي  مع فيئات المجتمع المدن  ومختلف الجهات المهتمه بمجاالت البيئه  .4

 .               لكليه اإلشراف عل  المظهر العام الداخل  والخارج  ل .5

 .         اإلشراف عل  األمن والسالمه والصحه المهنيه داخل الكليه  .6
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- :الرؤية

  الي  الرقاري  جامعة التمريض بكلية والكوارث األرمات ادار  وحد  تسع 

 بغقرض المصقرية والجامعقات الجامعة مستوي عل  األرمات ادار   ي التمير تحقي 

 .التعليمية المهام أداا عند ألمانا درجات أعلي تحقي 

- :الرسالة

 والسقالمة األمقن بتقو ير والكقوارث األرمقات إلدار   عقال داخلقي نظقام انشاا

 . الداخلي الكلية مجتمع استقرار الي سعيا الكلية منشآت  ي

- :االهداف

 – تققدريك فيئققة أعضققاا)  بالكليققة البشققرية للمققوارد والسققالمة األمققن تققو ير .1

 (عمال– موظفين – طالب

 الحرائق  ضقد واأل قراد الكلية منشآت لتأمين وقائية اجرااات التخاذ التخطيط .2

 .واألرمات والكوارث

  .والسالمة األمن معايير تحقي  .3

 التعامقل سقبل علق  وتدريبهم الكلية منسولي وتوعية األرمات ادار  ثقا ة نشر .4

 .  وقوعها حال معها

 .منها للوقاية آليات وتحديد ، يةالكل حرم  ي الحدوث ممكنة باألرمات التنبا .5

 عليهقا التغلقب وسبل والكوارث األرمات تتناول التي الدورية التقارير  دراسة .6

 .منها االستفاد  وكيفية
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 .بها خاصة أولويات تحديد و المتوقعة المخاطر  تحليل .1

 .لالرمات المنهجية االستجابة عل  الماسسة أ راد تدريب .2

  .سريع و  وري شكلب تشخيصها و األرمة دراسة .3

  .بالكلية معها التعامل و األرمة لمواجهة سريعة عمل خطة اعداد .4

 بققذل  خاصققة اجققرااات و سياسققات ووضققع  بالكليققة األمققان اجققراات متابعققة .5

 .الكلية امن مع بالتنسي 

 .األرمة تصاعد  رص من الحد .6

 .الخطة تنفيذ أثناا الالرمة التصحيحية االجراات اتخاذ  سرعة .7

 .األرمة إلدار  يفوضه من أو  الكلية لعميد  بأول أوال اريرالتق ر ع .8

 أثنقاا االسقتجابة  ريق  و اللجنقة أعضقاا بقين وخقارجي داخلي  اتصال تكوين .9

 .(over head-السلكي وحدات) الكوارث

 .الكلية  ي الخطور  أماكن عن كلها  الكلية عن بيانات قاعد  وضع .11

 جامعققة األرمققات ادار  بوحقد  تلالرمققا المنهجيققة  االسقتجابة علقق  التقدريب .11

 .الرقاري 

 .عليها والتدريب  األولية اإلسعا ات تجهيرات استكمال .12

 .(العمال من)  لذل   رق وتكوين المصابين نقل أعمال عل  التدريب .13

 .له استعداد نظام وضع مع لالرمة لالستجابة تنظيمي فيكل تكوين  .14
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 الرؤية

 

 

ت ذات الطققابع الخققاص لخدمققة المجتمققع ر ققع كفققاا  اسققتخدام الوحققدا             

 . للكلية وتنمية الموارد الذاتية

 

 .تطوير مخرجات الوحدات لتناسب البيئة المحيطة           

 تو ير مصادر للدعم والتمويل الذاتي للكليات والجامعات:  

 

 اال تصاصات 

تقققيم متابعققه شققئون الوحققدات ذات الطققابع الخققاص الماليققه واإلداريققه واجققراا ال .1

                                                                   .الدورى لها

عققرض المشققروعات والموضققوعات التقق  تققرد مققن والقق  المراكققر والوحققدات  .2

 .                      ذات الطابع الخاص التابعه للكليه ومتابعه تنفيذفا 

ا والمعققدات بالوحققدات ذات حصققر كا ققه البيانققات الخاصققه بالعققاملين واالجهققر .3

 .الطابع الخاص 

                 .العمل عل  تسوي  خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص .4

 األتصال المباشر مع الجهات المعنيه او عن طري  معارض تسويقيه    .5

 على يام  قسم اجوم الوحدات ذات الطاب  ال اص**

     وحد  التعليم التمريضي المستمر 

 

 

 

 الرسالة
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 * التعليم التمريضي المستمروحدة  *   
 : األهداف

 –طلبقة )تهدف الوحد  القي تققديم خقدمات التقدريب داخقل وخقارج الكليقة  -

 (فيئات -ممرضات قدامي

 .التخرجللممرضات القدام  وحديث   المهارىو  المعر ير ع المستوى  -

  :اال اطة 

- : مثل تنظيم دورات تدريبية الطراف المجتمع المختلفة

  هبأنواعالحقن  

 األولية اإلسعا ات  

 القلب والرئتين  انعااCPR  

  العناية بالفتحات الصناعية 

 العناية بمرض السكر.   

 

 انجازات القطاع
 

 قسم ال ري يم:  والأ

 بحضقور كقال مقن  2111 /12/11يقوم  2119أول حفقل للتخقرج لد عقة  تم اقامة

ت وبعقض القيقادات األستاذ الدكتور رئيك الجامعة والساد  النواب وعمقداا الكليقا

بالجامعقققة وقيقققادات التمقققريض بمستشقققفيات جامعقققة الرققققاري  وورار  الصقققحة 

وحضور جميع أعضاا فيئقة التقدريك بالكليقة وعقدد كبيقر مقن الخقريجين وطلبقة 

 .الكلية واالتحاد

  تم عمل فيكل تنظيمي للوحد 

  2111 /11/12يوم  2111لد عة  الثاني لتخرجحفل ا اقامةتم 
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  3/12/2112يوم  2111لد عة  الثالث لتخرجا حفل اقامةتم 

  15/4/2114يوم 2113/ 2112لد عة  الرابع لتخرجا حفل اقامةتم 

 

 

 

  15/2/2112عقد الملتقي األول للتوظيف 

  7/5/2114الملتق  الثاني عقد 

 تم انشاا قاعد  بيانات للخريجين علي موقع الجامعة وجاري تحديثها. 

  رابطة للخريجينجاري انشاا. 

 عمل دليل للخريجين. 

  4/6/2116عقد الملتق  الثالث 

 قسم االتصاالت والمؤتمرات :ثا يا

 ال دوات: 

 ةر   قدمت الكلية العديد مم ال ةدوات التثقيفيةة لطلبةة كليةة التمةريك والكليةات اال

 :وهي كالتالي

دمحم / د.حاضقر  يهقا أ -13/11/2119ندو  بعنوان انفلقونرا الخنقارير بتقاري   .0

الحضقور عميقد باستاذ الجهار الهضمي والكبد بكلية الطقب وشقار  : الخشاب

الكليققة ووكيققل الكليققة لشققئون خدمققة المجتمققع وتنميققة البيئققة ولفيققف مققن اسققاتذ  

 .الكلية والطلبة
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سقلوي / د.حاضقر  يهقا أ -6/12/2119التقدخين بتقاري  ندو  بعنوان اضرار  .1

الحضقور عميقد الكليقة باستاذ تمريض صحة المجتمع بالكليقة وشقار  : عباك

ووكيققل الكليققة لشققئون خدمققة المجتمققع وتنميققة البيئققة ولفيققف مققن اسققاتذ  الكليققة 

 .والطلبة

نققدو  بعنققوان الوقايققة مققن االشققعة الماينققة والقققانون المصققري للحمايققة مققن  .3

اسقتاذ ورئقيك : ماجد  حنفقي/ د.حاضر  يها أ -23/3/2111شعاع بتاري  اال

اسقامة مرعقي خبيقر وقايقة اشقعاعية / د.قسم الفيريقاا الحيويقة بكليقة العلقوم وأ

الحضققور عميققد الكليققة ووكيققل الكليققة لشققئون خدمققة ببكليققة الطققب وشققار  

 .المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من اساتذ  الكلية والطلبة

امقققل / د.حاضقققر  يهقققا أ -17/11/2111يفيقققة عقققن الكليقققة بتقققاري  نقققدو  تعر .4

اسققققتاذ مسققققاعد تمققققريض : الققققدخاخني

اسقققتاذ : امقققاني صقققبحي/ د.االطفقققال وأ

مساعد تمريض صحة المجتمع ووكيقل 

الكليقققة لشقققئون خدمقققة المجتمقققع وتنميقققة 

الحضققور عميققد الكليققة بالبيئققة وشققار  

  .ولفيف من اساتذ  الكلية والطلبة

ار  الوققققققت بتقققققاري  نقققققدو  بعنقققققوان اد .5

عبقد / د.حاضر  يهقا أ -25/11/2111

الحضققور عميققد الكليققة ووكيققل الكليققة بكليققة التربيققة وشققار  : الباسققط خضققر

 .لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من اساتذ  الكلية والطلبة

نقققققدو  بعنقققققوان الصقققققحة االنجابيقققققة  .6

حاضققر  يهققا  -1/12/2111بتققاري  

مسققققاعد  اسققققتاذ: وجيققققد  و يقققق / د.أ

مققان يا/ تمققريض صققحة المجتمققع ود

مقققدرك تمقققريض النسقققاا : غاالصقققب
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الحضقور عميققد الكليققة ووكيقل الكليققة لشققئون خدمققة بوالقوالد  بالكليققة وشققار  

  .المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من اساتذ  الكلية والطلبة

نقققققدو  بعنقققققوان ثقا قققققة الجقققققود   .7

واالعتمقققققاد لماسسقققققات التعلقققققيم 

ضققر حا -14/12/2111العققالي 

مققققدير : مققققراد نشققققات/ د. يهققققا أ

مركققققر ادار  الجققققود  بالجامعققققة 

الحضققور عميققد الكليققة بوشققار  

ووكيققققل الكليققققة لشققققئون خدمققققة 

 . .الطلبةالعاملين والمجتمع وتنمية البيئة ولفيف من اساتذ  الكلية و

 -8/3/2111نققدو  بعنققوان ثقا ققة الجققود  واالعتمققاد لماسسققات التعلققيم العققالي  .8

مققدير مركققر ادار  الجققود  بالجامعققة وشققار  : مققراد نشققات/ د.حاضققر  يهققا أ

بالحضققققور عميققققد الكليققققة ووكيققققل 

الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميقة 

البيئقققة ولفيقققف مقققن اسقققاتذ  الكليقققة 

 .والعاملين والطلبة

 ارتفقققاع ضقققغط القققدمنقققدو  بعنقققوان  .9

قققققققققققام  -16/11/2111بتققققققققققاري  

بتققققققديمها قسقققققم تمقققققريض صقققققحة 

المجتمقققققققققع العضقققققققققاا النقققققققققادى 

 .عضو 31جتماع  بالرقاري  وكان عدد الحضور اال

 -21/11/2111ندو  بعنوان االكتشاف المبكر لسرطان الثدى بتاري   .01

رعايققة االمومققة والطفولققة  بوحققد قققام بتقققديمها قسققم تمققريض صققحة المجتمققع 

 .سيد  15وكان عدد الحضور  بالشرقيةبقرية الرنكلون  



   دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                   
  

 17 

ققققام  -28/11/2111نقققدو  بعنقققوان التهقققاب ملتحمقققة العقققين بتقققاري   .00

 بمدرسقة عبقد ا النقديم بقريقة الرنكلقون بتقديمها قسم تمريض صحة المجتمع 

  . طالب وطالبة 61وكان عدد الحضور  بالشرقية

نقققدو  بعنقققوان اسقققباب  ارتفقققاع ضقققغط القققدم وكيفيقققة القققتحكم  بتقققاري   .01

قققام بتقققديمها قسققم تمققريض صققحة المجتمققع بكليققة التمققريض  -29/11/2111

 .  موظف وعامل بالكلية 41حضور وكان عدد ال

 قسققم   وقققام بتقققديمها 12/12/2111المرافقققة  بتققاري   نققدو  بعنققوان  .03

بمدرسققة عبققد ا النققديم بقريققة الرنكلققون  بالشققرقية  تمققريض صققحة المجتمققع

 .طالب وطالبة 93وكان عدد الحضور 

حاضقر  يهقا  -13/12/2111 -التكيف مع ضغوط الحيقا بعنوان ندو   .14

 جامعقققة الرققققاري  -اسقققتاذ الصققحة النفسقققية بكليقققة الطققب:ايمققان رشقققدى / د.أ

لشققئون خدمققة المجتمققع وتنميققة  وشقار  بالحضققور عميققد الكليققة ووكيققل الكليقة

وققام بتنفيقذفا  قسقم تمقريض الصقحة  البيئة ولفيقف مقن اسقاتذ  الكليقة والطلبقة

 .النفسية

 تققديمهاوققام ب 12/3211/ 9بتقاري ( A)ندو  بعنوان االلتهاب الكبقدي .05

قسم تمريض صحة المجتمع بمدرسة احمد عبد الوفاب بقرية شيبه  بالشقرقية 

 .طالب وطالبة  31وكان عدد الحضور 

قسققم  وقققام بتقققديمها 11/12/2113نققدو  بعنققوان الغققد  النكا يققة  بتققاري  .06

عبققد الوفققاب بقريققة شققيبه  بالشققرقية  تمققريض صققحة المجتمققع بمدرسققة احمققد

 .طالبةطالب و 31وكان عدد الحضور

قققام بتقققديمها قسققم 16/12/2113نققدو  بعنققوان الحمققل اامققن بتققاري   .17

رعايققة االمومققة  وحققد تمققريض النسققاا والتوليققد للممرضققات العققامالت  ققي 

وكقان عقدد  الوحقد  والطفولة بقرية شيبه بالشرقية والسقيدات المتقرددات علق 

 .مموضة وسيد 18الحضور



   دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                   
  

 18 

لطققالب المققدارك ( رانفلققونرا الخنققاري)نققدو  عققن االمققراض المعديققة .18

قسم تمريض صحة المجتمع بمدرسة احمد  وقام بتقديمها 62/3/2114بتاري  

 .طالب وطالبة 113-عبد الوفاب بقرية شيبه  بالشرقية وكان عدد الحضور 

قام بتققديمها قسقم   7/4/2114بتاري   ندو  بعنوان الرضاعة الطبيعية .19

االمومقة والطفولققة  رعايققة وحقد للممرضققات العقامالت  ققي  تمقريض االطفقال

--وكان عدد الحضقور الوحد بقرية شيبه بالشرقية والسيدات المترددات عل  

 .مموضة وسيد  12

ققام بتققديمها 2114 /11/4الفحص الذاتي للثقدى بتقاري   بعنوان ندو   .21

قسققققم تمققققريض النسققققاا والتوليققققد لطققققالب امتيققققار التمققققريض  وكققققان عققققدد 

 .طالبة -25الحضور

ققام 2114/ 2/11بتقاري   االنجابية لقدى الشقبابالصحة ندو  بعنوان   .21

بقسققم  الجلديققة والتناسققيلية بكليققة   الققدكتور دمحم حامققد خققاطر مققدرك بتقققديمها

 . الطب جامعة الرقاري 

 وققام بتققديمها 11/2114/ 9بتقاري ( A)االلتهاب الكبقديندو  بعنوان  .11

شقرقية قسم تمريض صحة المجتمع بمدرسة احمد عبد الوفاب بقرية شيبه  بال

 .طالب وطالبة  21وكان عدد الحضور 

 االمققراض المنتقلققة عققن طريقق  الغققذاا لطققالب المققداركنققدو  بعنققوان  .13

قسم تمريض صحة المجتمع بمدرسة احمد  وقام بتقديمها 11/2114/ 9بتاري 

 .طالب وطالبة  21عبد الوفاب بقرية شيبه  بالشرقية وكان عدد الحضور 

 /د.حاضققر  يهققا أ 15/2/2115تققاري نققدو  بعنققوان انفلققونرا الطيققور ب .24

جامعققة الرقققاري   –دمحم مجققدى ناصققف اسققتاذ الصققحة العامققة بكليققة الطققب 

و كققان عققدد الحضققور .اعضققاا فيئققة التققدريك والعققاملين بالكليققةو للطققالب 

186. 

قام بتقديمها قسقم 4/3/2115بتاري   سوا التغذية أمراضندو  بعنوان  .25

رعايققة االمومقة والطفولققة  وحقد  تمقريض االطفقال للممرضققات العقامالت  ققي
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-عدد الحضقور الوحد  وكان بقرية شيبه بالشرقية والسيدات المترددات عل  

 .مموضة وسيد  21

بتقققققاري  المعديقققققة  األمقققققراضنقققققدو  بعنقققققوان كيفيقققققة الوقايقققققة مقققققن  .26

 وحد قام بتقديمها قسم تمريض االطفال للممرضات العامالت  ي 4/3/2115

ة شققيبه بالشققرقية والسققيدات المتققرددات علقق  رعايققة االمومققة والطفولققة بقريقق

 .مموضة وسيد  21وكان عدد الحضور وحد ال

قام بتقديمها قسقم 4/3/2115بتاري  ندو  بعنوان الفحص الذات  للثدى  .27

رعايققة االمومققة  وحققد  تمققريض صققحة المجتمققع للممرضققات العققامالت  ققي 

وكقان عقدد   لوحقدوالطفولة بقرية شيبه بالشرقية والسقيدات المتقرددات علق  ا

 .مموضة وسيد  21الحضور

ققام بتققديمها قسقم 4/3/2115بتقاري  ندو  بعنوان التغذية لكبار السن   .28

 .موظف16 تمريض صحة المجتمع للعاملين بالكلية وكان عدد الحضور

قققام 4/3/2115نققدو  بعنققوان اتخققاذ القققرار وحققل المشققكالت  بتققاري   .29

 التمقريض التقدريك و امتيقارلمعقاون  اعضقاا  بتقديمها قسم ادار  التمريض 

 .41الحضور  وكان عدد  بالكلية 

قام بتقديمها قسقم 4/3/2115بتاري    التوصيف الوظيفيندو  بعنوان   .31

 . اتطالب11وكان عدد الحضور بالكلية  ادار  التمريض المتيار التمريض

قققام بتقققديمها 5/3/2115ادار  الوقققت  بتققاري   مهققارات نققدو  بعنققوان .31

وكققققان عققققدد  بالكليققققة  لمعققققاون  اعضققققاا التققققدريكريض قسققققم ادار  التمقققق

   .21الحضور

ققام بتققديمها قسقم ادار  5/3/2115ندو  بعنوان روح الفري   بتاري    .32

 .طالبات11بالكلية  وكان عدد الحضورالتمريض لطالب امتيار التمريض  

نققققدو  بعنقققققوان كيفيقققققة التعامقققققل مقققققع  الضقققققغوط اليوميقققققة   بتقققققاري   .33

ا قسم تمريض الصقحة النفسقية لطقالب الكليقة وطقالب قام بتقديمه5/3/2115

 .99االمتيار و   العاملين  بالكلية وكان عدد الحضور
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ققام 5/3/2115ندو  بعنوان كيفية التعامل مع   تر  المرافقة   بتاري   .34

  امتيققار التمققريض الكليققة و  بتقققديمها قسققم تمققريض الصققحة النفسققية لطققالب

 . وطالبة طالب115وكان عدد الحضور

قققام بتقققديمها 7/3/2115ادار  الوقققت  بتققاري   مهققارات  نققدو  بعنققوان .35

طالقب  111قسم ادار  التمريض لطالب كلية التمريض  وكان عقدد الحضقور

 .وطالبة

عققن سققلوكيات واخققالق المهنققة بتققاري   كليققة التمققريض نققدو  لطققالب  .36

7/11/2115 

 22/12/2115ندو  لطالب االمتيار   عن الفيروسات الكبديه بتاري   .37

 بتقققاري  الوقايقققه مقققن الحقققوادث المنرليقققهعقققن   لطقققالب االمتيقققارنققدو   .38

22/12/2115 

نققدو  لطالبققات المرحلققه االعداديققه بمجمققع النكاريققه للتعلققيم االساسققي  .39

 9/3/2116بقرية النكارية عن االسعا ات االوليه للحروق بتاري  

 ندو  لطالب كلية التمريض والعاملين واعضاا فيئة التقدريك والهيئقه .41

 13/3/2116المعاونه عن  يروك ريكا بتاري  

نققدو  لطالبققات المرحلققه االعداديققه بمجمققع النكاريققه للتعلققيم االساسققي  .41

 31/3/2116بتاري  ( االسكارك) بقرية النكارية عن االمراض المعدية 

 

 المؤتمرات: 

دور الممرضققة  ققي :31/4/2118مققاتمر الكليققة العلمققي الرابققع بتققاري   تققم عقققد .1

 .تادار  األرما

التمريض بقين الواققع  :27/4/2119ماتمر الكلية العلمي الخامك بتاري   تم عقد .2

 .والطموح 

: سققالمة المققريض :12/4/2111بتققاري   مققاتمر الكليققة العلمققي السققادك تققم عقققد .3

 .الفرص والتحديات
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 ادار  المخاطر :31/4/2112ماتمر الكلية العلمي السابع بتاري   تم عقد .4

تحديات التمقريض  قي :11/11/2114لمي الثامن بتاري  ماتمر الكلية الع تم عقد .5

 التأفيل واالحترا ية

عقققن   3/2116/ 7عققققد المقققاتمر العلمقققي التاسقققع لكليقققة التمقققريض بتقققاري  تقققم  .6

 .الممارسات المبنيه علي االدلة   ي التمريض 

 

 

 

  ورش العم: 

 النقواحي الطبيقة والنفسقية واالجتماعيقة إلقامقة:ورشة عمل بعنوان 2تم عمل  .1

ألقافااعضققاا لجنققة الصققحة اإلنجابيققة بالجمعيققة العلميققة : حيققا  أسققرية سققعيد 

 .7/4/2111،  31/3بتاري   لطالب طب الرقاري 

وققام بتققديمها   31/11/2111عقد ورشة عمقل  بعنقوان االسقعا ات االوليقة  .1

 15قسقققم تمقققريض صقققحة المجتمقققع بكليقققة التمقققريض وكقققان عقققدد الحضقققور 

 .موظف وعامل بالكلية

 13/3/2112عمل بعنوان مهارات االتصال الفعال ورشة  .3

 12/2/2112كيفية اجراا مقابلة شخصية   ورشة عمل بعنوان .4
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 11/7/2112ادار  الوقت  ورشة عمل بعنوان .5

 24/4/2113ادار  الوقت وضغوط العمل  عقد ورشة عمل بعنوان .6

كيفيقققة كتابقققة السقققير  الذاتيقققة واجقققراا مقابلقققة العمقققل   ورشقققة عمقققل بعنقققوان .7

24/2/2113 

مقدمقة عقن ا لعقدوى وكيفيقة التعامقل مقع النفايقات الطبيقة  ورشة عمل بعنوان .8

9/2/2114 

 3/2/2114بتقاري   عقد ورشقة عمقل بعنقوان اتخقاذ الققرار وحقل المشقكالت .9

لطققالب امتيقققار التمققريض وكقققان عقققدد قسققم ادار  التمقققريض  وقققام بتققققديمها

 طالب وطالبة 27الحضور

بتقققاري   ار وحقققل المشقققكالتاتخقققاذ الققققربعنقققوان عققققد ورشقققة عمقققل  .01

وني أعضقققاا فيئقققة لمعقققا قسقققم ادار  التمقققريض وققققام بتققققديمها 2/4/2114

 .21بالكلية وكان عدد الحضورالتدريك 

 2/4/2114عقد ورشة عمل بعنوان مهارات التواصل الفعقال بتقاري   .00

لطالب الكلية والعاملين بالكلية وكقان عقدد  قسم ادار  التمريض وقام بتقديمها

 .31الحضور

عقد ورشة عمل لمعاوني اعضاا فيئة التدريك بكليقة التمقريض علقي  .12

 22/11/2115مهارات اتخار القرار وحل المشكالت بتاري  

 الدورات التدريبية:  

وقققققام  7/3/2114بتققققاري   عققققن اإلسققققعا ات األوليققققة دور  تدريبيققققة .1

لمعققاوني أعضققاا فيئققة  بتقققديمها قسققم تمققريض البققاطن  والجراحقق 

 .31وكان عدد الحضورين بالكلية والعامل التدريك

عن اإلسقعا ات األوليقة  لطقالب الكليقة وطلبقة االمتيقار  دور  تدريبية .2

 .11/3/2114بتاري  

قققام   24/11/2114عققن اإلسققعا ات األوليققة  بتققاري   دور  تدريبيققة .3

بتققديمها قسققم تمققريض صققحة المجتمققع بالكليققة لطققالب مدرسققة احمققد 

 .طالب 25الحضور  عبد الوفاب بقرية شيبه  وكان عدد
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وققققام   4/2/2115بتقققاري   دور  تدريبيقققة عقققن اإلسقققعا ات األوليقققة .4

وكقان عقدد لكليقة باللعاملين  بتقديمها قسم تمريض الباطن  والجراح 

 .موظف 21الحضور

وققققام   15/2/2115دور  تدريبيققة عققن اإلسقققعا ات األوليققة بتققاري   .5

وكقان عقدد  بتقديمها قسم تمريض الباطن  والجراحق  لطقالب الكليقة 

 .21الحضور

وققققام   4/3/2115دور  تدريبيقققة عقققن اإلسقققعا ات األوليقققة بتقققاري   .6

بتقققديمها قسققم تمققريض البققاطن  والجراحقق  للهيئققة المعاونققة بالكليققة  

 .41.وطالب امتيار التمريض  وكان عدد الحضور

 23/11/2115دور  ادار  الجود   .7

 31-29دور  مكا حقققققة العققققققدوى داخققققققل الوحققققققدات المتخصصققققققة  .8

/12/2115 

دورا تدريبيققه عققن االمققن والسققالمه لطققالب كليققة التمققريض بتققاري   .9

9/2/2116 

دورا تدريبيه عن وسقائل القتحكم  قي العقدوي وطقرق القتخلص  .11

 22/12/2115من النفايات الطبيه لطالب االمتيار بتاري  

دور  تدريبيققه عققن مهققارات االسققعا ات االولبققه لطققالب كليققة  .11

 9/2/2116التمريض بتاري  

  تدريبيققه عققن مهققارات االسققعا ات االولبققه لطققالب امتيققار  دور .12

 2116التمريض  والعاملين والهيئه المعاونه بالكليهفي شهر ابريل 

 برامج التوعية 

تم عقد برنامج للتوعية عن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئقة   وققام  .1

 .الكليةبتقديمها وكيل اكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لطالب 

تم عقد برنامج للتوعية عن أنشقطة قطقاع خدمقة المجتمقع وتنميقة البيئقة وققام  .2

بتقققديمها وكيققل اكليققة لشققئون خدمققة المجتمققع وتنميققة البيئققة ألعضققاا فيئققة 

 .التدريك ومعاونيهم بالكلية
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وققام   تم عقد برنامج للتوعية عن أنشطة قطاع خدمة المجتمقع وتنميقة البيئقة .3

لشققئون خدمققة المجتمققع وتنميققة البيئققة لرئيسققات فيئققة  بتقققديمها وكيققل اكليققة

  التمريض بالمستشفيات الجامعية والتامين الصحي

للتوعيققة عققن انشققطة قطققاع خدمققة المجتمققع وتنميققة البيئققه  تققم عقققد برنققامج .4

لطالب كليقة التمقريض واعضقاا فيئقة التقدريك والهيئقة المعاونقه والعقاملين 

 2/11/2115بالكلية بتاري  

 عيه حمالت التو

حملققة توعيققة عققن سققرطان الثققدي للفتيققات والسققيدات بمدينققة الرقققاري  بتققاري   .1

6/12/2115 

  الزيارات 

من قبل طالب الكليه بتاري   57357عمل ريار  لمستشفي سرطان االطفال  .1

6/3/2116 

  القواف  

  اةارك فيهةا : 6/0/1101إلةي  4/0بتةاري   في كفةر ال ةوار قواف  3 تم عم

 : وهي كالتالي وال راحةقسم تمريك الباط ة 

 سيد   31االسعا ات االولية وكان عدد الحضور  .1

الطيور وكان عقدد الحضقور  أنفلونراالوقاية من  .2

 سيد  25

 .سيد  21وكان عدد الحضور  الحقن العضلي .3

  إلي  1/3في الفترة مم  قواف  7قام القسم بعقد

 :وهي كالتالي 14/3/1101

كقققان عقققدد العنايقققة بالسقققيد  اثنقققاا  تقققر  الحمقققل و .1

 قرية بني شبل –شار   يها قسم النساا والوالد   –سيد   21الحضور 

شار   يها قسم النساا والوالد    –سيد  21وكان عدد الحضور  تنظيم االسر  .2

 قرية بني شبل –
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 25وكقان عقدد الحضقور  االكتشاف المبكر لسرطان الثدي -الصحيةالمشاكل  .3

 قرية بني شبل –شار   يها قسم النساا والوالد   –سيد  

 طالبقة 45النمو والتطور الطبيعي الطفال سن المدرسة وكقان عقدد الحضقور  .4

 .قرية بني شبل –شار   يها قسم االطفال  –

سقيدات   6طالبقة و 41وكقان عقدد الحضقور  النمو والتطور الطبيعي للمراف  .5

 .قرية بني شبل –شار   يها قسم االطفال  –

 –سققيدات ورجققال 11ان عققدد الحضققور الوقايققة مققن الفيروسققات الكبديققة وكقق .6

 – شققققار   يهققققا قسققققم صققققحة المجتمققققع

 كفرالنوار

الوقايقققققة مقققققن الطفيليقققققات وكقققققان عقققققدد  .7

شققار   –سققيدات ورجققال 25الحضققور 

  .ركفر النوا –  يها قسم صحة المجتمع

  فةةةةي قريةةةةة  قوافةةةة  8قةةةةام القسةةةةم بعقةةةةد

 : وهي كالتالي  3/0/1100الي  31/00/1101في الفترة مم  الز كلوم

لصققحة اإلنجابيققة وكققان عققدد الحضققور ا .1

شقققار   يهقققا قسقققم صقققحة  – سقققيد  21

 .المجتمع

وكقققققققان عقققققققدد  الفيروسقققققققات الكبديقققققققة .2

شققار   –طالققب وطالبققة 121الحضققور

 . يها قسم صحة المجتمع

طالققب  121وكققان عققدد الحضققور  الطفيليققات .3

 .شار   يها قسم صحة المجتمع –وطالبة

الضغوط النفسقية  قي مرحلقة المرافققة وكقان  .4

شققار   – طالققب وطالبققة 32د الحضققور عققد

  . يها قسم الصحة النفسية
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شققار   يهققا قسققم الباطنققة  –سققيد  11اإلسققعا ات األوليققة وكققان عققدد الحضققور  .5

 .والجراحة 

 .شار   يها قسم االطفال  –سيد  21التطعيمات وكان عدد الحضور  .6

قسقم شقار   يهقا  –سقيد  12العناية بالطفل حديث الوالد  وكان عدد الحضقور  .7

  .األطفال

العناية باام أثناا  تر  الحمل وكان عدد  .8

 .شار   يها قسم النساا والوالد  – سيد  11الحضور 

  قاعةةة الضةةيافة ل معيةةة البركةةة  فةةي قةةافلتيم بعقةةد تمةةريك المسةة يم  قةةام قسةةم

   14/4/1104و  31/3/1104في  بايبه 

 8/11/2114بتاري   cحملة توعية من طالب الكلية عن  يروك -

  قام قسم تمريض صحة المجتمقع بعمقل قا لقه طبيقة عقن االلتهقاب الكبقدي الوبقائي

 المرحلققه االعداديققه بمجمققع النكاريققه للتعلققيم االساسققي بقريققة النكاريققةلطققالب ( أ)

 11/11/2115بتاري  

  قام قسم تمريض صحة المجتمع بعمقل قا لقه طبيقة لر قع مسقتوي القوعي الصقحي

 جمققع النكاريققه للتعلققيم االساسققي بقريققة النكاريققةالمرحلققه االعداديققه بملطالبققات 

 18/11/2115بتاري  

   االشققترا   ققي مهرجققان البيئققه الثالققث عشققر جامعققة الرقققاري  وذلقق  بالمشققاركه

بالقوا ل الطبيه وتقديم الندوات التثقيفيه الصحية  ي ثالث  ري بمحا ظة الشقرقيه 

 21/4/2116الي  5/4من ( تلرا   –القصيبي غرب  -  2بحر البقر ) 
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  الكوارث األزمات و إدارةوحدة  :ثالثا

 .تم وضع االئحة الداخلية لوحد  االرمات والكوارث .1

  .خطة لصيانة المبن  واألجهر  والمعاملتم وضع  .2

  ي حالة األرمات والكوارث الكلية إلخالا خطةتم وضع  .3

 19/8/2112تم اجراا تجربة حري  بالكلية بتاري   .4

 عمل لكيفية التعامل مع الحري  تم عقد ورا .5

ومقر  أخقري  3/1/2112تم اجراا تجربة تمثيلية لإلسقعا ات األوليقة بتقاري   .6

 21/6/2112بتاري  

 تم وضع سيناريوفات مختلفة لالرمات والكوارث .7

 تم وضع خطة للعمل بوحد  ادار  األرمات والكوارث .8
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ات  الخاصقة عمل ملصقات عن كيفية التعامقل مقع طفايقات الحريق  و التعليمق .9

 .باستعمال المصعد

 عمل بوسترات عن خطة االخالا    حالة االرمات والكوارث-11

 :قسم الوحدات ذات الطاب  ال اص :رابعا

 :وحدة التعليم التمريضي المستمر

 لطلبة وطالبات الجامعة 2111-2119قامت الوحد  بعقد الدورات ااتية لعام 

 7  9/5/2111الي  21/3  ي الفتر  من: دورات اسعا ات اولية. 

 5  6/5/2111الي  1/4 ي الفتر  من : دورات  ي انعاا القلب والرئتين. 

 4 القققي  17/5 قققي الفتقققر  مقققن : دورات  قققي انعقققاا القلقققب والقققرئتين والحققققن

7/6/2111. 

 21/5/2111: دور   ي العناية بالفتحات الصناعية. 

 3/2115/ 31 -29 دور  عن االسعا ات االولية لخريجين الكلية    الفتر  من. 

 23/2/2116-21 دور  عن االسعا ات االولية 

  دور  مكا حة العدوي داخل الوحقدات المتخصصقه وكيفيقة القتخلص مقن النفايقات

 27/4/2116-26-24الطبيه 

 

 

 زيارات

 12/4/2114ريار  طالب الكلية  لدار االيتام بتاري   -
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 4/12/2114 القوم  لالورام بتاري  هدعللمريار   -

  57357مستشف  االطفال لريار   -


