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 كلمة األستاذ الدكتور عميد الكلية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 

جتمعية وذلك من من أهم األهداف االستراتيجية لكلية التمريض جامعة الزقازيق المشاركة الم

خالل نشرالوعى الصحى بالنسبة للمجتمع المحيط بالجامعة ومحافظة الشرقية واالرتقاء 

بالخدمات الصحية )معلومات وممارسات وسلوكيات ( داخل وخارج القطاعات المختلفة لخدمة 

الفرد واالسرة والمجتمع من خالل تقديم الرعاية الصحية والتثقيف الصحى واجراء البحوث 

لوجى و االمراض المستجدثه فهذا هو دورنا فى قطاع خدمه ولمواجهة االرهاب البي علميةال

المجتمع و تنميه البيئه يعكس قطاع خدمه المجتمع و تنميه البيئه ما تقدمه كليه التمريض من 

خدمات للمجتمع و البيئه المحيطه و ذلك من خالل دورات تثقيفيه و ندوات و ورش عمل و 

 القوافل الطبيه و حمالت التوعيه للتفاعل المباشر مع المجتمعالمشاركه فى 

 

 

 

 عميد الكلية                                                                          
 نادية محمد طه   ا.د/                                                                     
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ية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةكلمة وكيل الكل  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

الطالب أهالً ومرحباً بكم في رحاب كلية التمريض إن خدمة المجتمع من  أعزائي

 اإلستراتيجية للكلية والتي تستطيع من خاللها الكلية ربط المجتمع أهم األهداف

بين الكلية والقطاعات الصحية  بالمجتمع المدني والتنسيق وتنمية التعاون األكاديمي

بالصورة  المختلفة بهدف تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطالب والمجتمعية

وطبقا الحتياجات المجتمع وسوق العمل بما يكفل رفع مستوي الخريج  المناسبة

 .بمهنة التمريض واالرتقاء

 

والبيئية  فاحرصوا أعزائي الطالب علي ممارسة األنشطة العلمية والرياضية

لخدمة  تتخرجوا في صورة مشرفة ومتطورة واالستفادة من خدمات الكلية لكي

 .مجتمعكم وبلدكم مصر الحبيبة

 

ولكليتنا وجامعتنا بالتقدم  وفقنا هللا جميعاً لخدمة امتنا الغالية وتمنياتي لكم بالتوفيق

 .واالزدهار

 

 وكيل الكلية لشئون خدمه

 المجتمع وتنميه البيئة 
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 ر حمدى السيد ا.د.سح

 

                                                                                    

 

 الهيكل التنظيمى لقطاع خدمة المجتمع والبيئه

 جامعة الزقازيق -كلية التمريض

 
وتنميلة  خدملة المجتملعتم تفعيلل الهيكلل التنظيملي لقطلاع  

ئون خدمة المجتمع وتنمية البيئلة البيئة بناءا علي موافقة مجلس ش

والمعتملللد ملللن مجللللس الجامعلللة  22/12/2009المنعقلللد بتلللاري  

وكيل الكليه لشئون 

 خدمة المجتمع و
 ئةتنمية البي

 

 وحدة األزمات 

 والكوارث

 

قسم الندوات 

 واالتصاالت 
 

 

قسم شئون 

الوحدات ذات 

 الطابع الخاص

 

شئون وحدة 

 الخريجين
 

 

وحدة التعليم 

 التمريضي المستمر

 

التدريب ة وحد

 التعليم المستمرو
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بكليللة التمللريض  تفعيلللهتللم قللد ، وعليلله ف 29/12/2009بتللاري  

 .2/1/2010جامعة الزقازيق بناءا علي مجلس الكلية المنعقد في 

 

 

 وتنمية البيئة خدمة المجتمعشئون  قطاع اهداف
 

 ب بدورهم فى حماية البيئة.تنمية وعى الطال .1

تحفيز الطالب على المشاركة المجتمعية فى حمالت التوعية للمجتمع  .2

 المحلى المحيط.

تدريب الطالب على المهارات الخاصة باإلسعافات األولية و التصرف  .3

 فى حالة الطوارئ.

 إدخال موضوعات البيئة و قضاياها فى ندوات و ورش عمل للطالب. .4

و المراكز ذات الطابع الخاص بالكلية لخدمة المجتمع تفعيل دور الوحدات  .5

 و اإلهتمام بتسويق خدماتها.

 إنشاء قاعدة بيانات للخريجين و العمل على ربطهم بكلياتهم و الجامعة. .6

 التواصل مع جهات العمل المختلفة )المستفيدين من الخدمة(. .7

و ترشيد  الحفاظ على سالمة البيئة الداخلية للكلية و حمايتها من التلوث .8

 الطاقة(. -إستخدام الموارد )المياه

المتابعة المستمرة إلجراءات االمن و السالمة بالكلية من خالل وحدة  .9

 إدارة األزمات و الكوارث.

تنظيم حمالت توعية للمجتمع يشارك فيها الطالب و األساتذة فى  .10

 ) من خالل القيام بالقوافل العالجية(.نشر الوعى البيئى

جاد الحلول للمشكالت الصحية التى تواجه المجتمع و اإلسهام فى إي .11

 ذلك من خالل البحوث التطبيقية.

 الكلية. األطراف المجتمعية فى أنشطةإشراك  .12

 العمل على زيادة رضاء األطراف المجتمعية عن أنشطة الكلية. .13
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 خلق روح من الحب والتراحم بين الطالب والمسنين. .14

 واالطفال االيتام. خلق روح من الحب والتراحم بين الطالب .15

 المساهمة فى الترفيه عن االطفال االيتام. .16

 خلق فرص عمل لطالب كلية التمريض .17

 االهتمام والتجديد بالبيئة المحيطة من خالل تشجير و دهانات. .18

 

 

 

 

 

الموائمة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل عن طريق  : 

 .العمل المعلومات عن سوقدراسة 

 بالكليه والجامعه  .  ربط الخريج : 

 األهداف

 .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 يتطلع قسم الندوات و

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 االتصاالت قسم الندوات وهدف ي             

  .تقوم بها الكلية

 

 األهداف

توعيه مختلقف األ قراد بالكليقه والجامعقه بالنشقاطات المجتمعيقه التق               

  تقوم بها الكليه .

                                                         األ تصاصات

رات العامققه وورا العمققل المققمتمرات والنققدوات العلميققه والمحاضققتنسققي   •

 تستهدف خدمه المجتمع وتنميه البيئه الت  

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

  .ه بنشاط الكليهاعداد وتحديث قواعد بيانات عن الجهات والهيئات المهتم •

            

   

 

 

 -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 األمان درجات أعلي تحقي 

 -الرسالة:

 والسقالمة األمقن بتقو ير والكقوارث األرمقات إلدار   عقال اخلقيد 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 يةالكل 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



   دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                   
  

 10 

 .منها للوقاية آليات وتحديد ، الكلية حرم  ي الحدوث ممكنة باألرمات التنبم .5

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

 .منها االستفاد  وكيفية

 

 

 

 .بها خاصة أولويات تحديد و المتوقعة المخاطر  تحليل .1

 .لالرمات المنهجية االستجابة عل  الممسسة أ راد تدريب .2

  .سريع و  وري بشكل 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 التقارير 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 .10

 جامعققة األرمققات ادار  بوحقد  لالرمققات المنهجيققة  االسقتجابة علقق  التقدريب .11

 .الرقاري 

 .عليها والتدريب  األولية إلسعا اتا 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

 

 

 

 

 

 

ر ققع كفققاا  اسققتخدام الوحققدات ذات الطققابع الخققاص لخدمققة المجتمققع              

 . للكلية وتنمية الموارد الذاتية

 

 .تطوير مخرجات الوحدات لتناسب البيئة المحيطة           

 تو ير مصادر للدعم والتمويل الذاتي للكليات والجامعات:  

 

 اال تصاصات 

متابعققه شققئون الوحققدات ذات الطققابع الخققاص الماليققه واإلداريققه واجققراا التقققيم  .1

                                                                   .الدورى لها

عققرض المشققروعات والموضققوعات التقق  تققرد مققن والقق  المراكققر والوحققدات  .2

 ذات الطابع الخاص التابعه للكليه ومتابعه تنفيذفا .                      

حصققر كا ققه البيانققات الخاصققه بالعققاملين واالجهققرا والمعققدات بالوحققدات ذات  .3

 الطابع الخاص .

                 .خدمات الوحدات ذات الطابع الخاصالعمل عل  تسوي   .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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 وحد   التدريب والتعليم المستمر   ❖

 

 

 

 *  وحدة التعليم التمريضي المستمر*   
 : األهداف

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

 فيئات( -ممرضات قدامي

 .التخرجللممرضات القدام  وحديث   المهارىو  المعر ير ع المستوى  -

  اال اطة :

 -: مثل تنظيم دورات تدريبية الطراف المجتمع المختلفة

  بأنواعهالحقن  •

  األولية اإلسعا ات •

  CPRالقلب والرئتين  انعاا •

 العناية بالفتحات الصناعية  •

   العناية بمرض السكر. •

 التعليم المستمر *التدريب و   وحدة   •
 : األهداف

 هى وحدة فرعية مم مركز التدريب والتعليم المستمر بال امعة             

 ريج  التمريض  ختهدف الوحد  الي تقديم خدمات التدريب لغير  -

 .لغير خريج التمريضالمعر ي و المهارى ر ع المستوى  -

  اال اطة :
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 -: مثلتنظيم دورات تدريبية 

 قياك العالمات الحيوية •

  اعطاا الحقن •

 اإلسعا ات األولية  •

  CPRانعاا القلب والرئتين  •

 جليك المسن •

 

 انجازات القطاع

 

 

 قسم ال ري يم:  والأ

 4/6/2016وظيف للت الرابع  ملتقىعقد ال

4/6/2016 

 

 

 انشاا قاعد  بيانات للخريجين علي موقع الجامعة وجاري تحديثها.تم 

 رابطة للخريجين.جاري انشاا 

 عمل دليل للخريجين.

 2016دور  عن اداب وسلوكيات مهنة التمريض اكتوبر 

  2017دور  عن مهارات اتخاذ القرار شهر يناير  

  2017دور  عن كتابة السير  الذاتية شهر ابريل 

  8/7/2017الوقت وضغوط العمل  دور  عن ادار 

 7/8/2017دور  عن سالمة المريض 

 قسم االتصاالت والمؤتمرات :ثا يا

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

 وهي كالتالي:

للسققيدات  -31/10/2016بتققاري   وسققائل تنظققيم االسققر نققدو  بعنققوان تققم عقققد   .1

لمترددات عل  وحد  رعايقة االمومقة والطفولقة بقريقة شقيبة  وققام بتققديمها قسقم ا

 النسا والتوليد بالكلية  

للممرضقات و  31/10/2016تم عقد ندو  بعنقوان وسقائل تنظقيم االسقر  بتقاري   .2

العامالت  بوحد  رعاية االمومة والطفولقة بقريقة شقيبة  وققام بتققديمها قسقم النسقا 

 والتوليد بالكلية  

 31/10/2016تققققم عقققققد نققققدو  بعنققققوان الرعايققققة قبققققل وبعققققد الققققوالد   بتققققاري   .3

للممرضققات و العققامالت  بوحققد  رعايققة االمومققة والطفولققة بقريققة شققيبة  وقققام 

 بتقديمها قسم النسا والتوليد بالكلية  

للسقيدات  -31/10/2016تم عقد ندو  بعنوان الرعاية قبل وبعقد القوالد   بتقاري   .4

حد  رعايقة االمومقة والطفولقة بقريقة شقيبة  وققام بتققديمها قسقم المترددات عل  و

 النسا والتوليد بالكلية  

لطالبقات  -9/11/2016بتقاري    االسعا ات االوليقه للشقرقة تم عقد ندو  بعنوان  .5

وققام بتققديمها   المرحلة االعدادية بمجمع النكارية للتعليم االساس  بقرية النكاريقة

 لكلية  با تمريض صحة مجتمع قسم 

لمعقاون   13/11/2016تم عقد ندو  بعنوان سلوكيات واخالقيات المهنة بتقاري   .6

 اعضاا فيئة التدريك بالكلية  وقام بتقديمها قسم ادار  التمريض بالكلية  

للسقققيدات  -1/12/2016تقققم عققققد نقققدو  بعنقققوان الرضقققاعة الطبيعيقققة  بتقققاري   .7

يقة شقيبة  وققام بتققديمها قسقم المترددات عل  وحد  رعايقة االمومقة والطفولقة بقر

 تمريض صحة مجتمع بالكلية  

للممرضققات  -1/12/2016تققم عقققد نققدو  بعنققوان الرضققاعة الطبيعيققة  بتققاري   .8

والعققامالت بوحققد  رعايققة االمومققة والطفولققة بقريققة شققيبة  وقققام بتقققديمها قسققم 

 تمريض صحة مجتمع بالكلية  
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لطالبقات المرحلقة  -6/3/2017 تم عقد ندو  بعنوان االمراض المعديقة    بتقاري  .9

االعداديققة بمجمققع النكاريققة للتعلققيم االساسقق  بقريققة النكاريققة  وقققام بتقققديمها قسققم 

 تمريض صحة مجتمع  بالكلية  

 

 المؤتمرات: ❖

ممتمر الكلية التاسع بعنوان الممارسات القائمقة علق  األدلقة  ق  مجقال التمقريض 

 7/3/2016يوم 

 

 

  

 

 نوان ممتمر الكلية العاشر بع

Innovation in nursing education and practice  

 4/4/2017يوم الثالثاا الموا   

                   

 

 ورش العم : ❖
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لطققالب الكليققة علقق  مهققارات اتخققاذ القققرار وحققل المشققكالت  عقققد ورشققة عمققل  .1

بكليققة التمققريض وكققان  ادار  التمققريضوقققام بتقققديمها قسققم  8/10/2016بتققاري  

 بالكلية. طالب  15ر عدد الحضو

عققققد ورشقققة عمقققل لطقققالب  االمتيارالكليقققة علققق  مهقققارات اتخقققاذ الققققرار وحقققل  .2

وققققام بتققققديمها قسقققم ادار  التمقققريض بكليقققة  8/10/2016المشقققكالت  بتقققاري  

 بالكلية. امتيار  طالب  15التمريض وكان عدد الحضور 

ل بتقاري  عقد ورشة عمل  لمعاون  اعضاا فيئة التدريك علق  مهقارات التواصق .3

وقققام بتقققديمها قسققم ادار  التمققريض بكليققة التمققريض وكققان عققدد  15/10/2016

 معاون  فيئة تدريك  بالكلية. 15الحضور 

 18/10/2016عقد ورشة عمل لطقالب الكليقة علق  مهقارات التواصقل   بتقاري  .4

طالب   15وقام بتقديمها قسم ادار  التمريض بكلية التمريض وكان عدد الحضور 

 بالكلية.

بتقققاري    التواصقققلعققققد ورشقققة عمقققل لطقققالب  االمتيارالكليقققة علققق  مهقققارات  .5

وقققام بتقققديمها قسققم ادار  التمققريض بكليققة التمققريض وكققان عققدد  18/10/2016

 طالب  امتيار  بالكلية 15الحضور 

بتققققاري    علقققق  كتابققققة السققققير  الذاتيققققة عقققققد ورشققققة عمققققل لطققققالب االكليققققة  .6

التمققريض بكليققة التمققريض وكققان عققدد  وقققام بتقققديمها قسققم ادار  22/10/2016

 طالب  بالكلية 15الحضور 

بتققاري    كتابققة السققير  الذاتيققة  عقققد ورشققة عمققل لطققالب  االمتيارالكليققة علقق  .7

وقققام بتقققديمها قسققم ادار  التمققريض بكليققة التمققريض وكققان عققدد  22/10/2016

 طالب  امتيار  بالكلية 15 الحضور

ك بالكليققة علقق  مهققارات ادار  الوقققت   عقققد ورشققة لمعققاون  اعضققاا فيئققة التققد  .8

وقام بتقديمها قسم ادار  التمريض بكلية التمريض وكان عقدد  5/4/2016بتاري  

 لمعاون  اعضاا فيئة التدك بالكلية 15 الحضور

  الدورات التدريبية: ❖



   دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                   
  

 17 

وققام بتققديمها  9/10/2016اعطقاا الحققن  بتقاري عن  دور  تدريبية .1

 التققدريكمعققاوني أعضققاا فيئققة ل قسققم تمققريض البققاطن  والجراحقق 

 .30وكان عدد الحضوروالعاملين بالكلية 

وققققام 29/3/2017االسقققعا ات االوليقققة  بتقققاري  دور  تدريبيقققة عقققن  .2

بتقققديمها قسققم تمققريض البققاطن  والجراحقق  لمعققاوني أعضققاا فيئققة 

 .30التدريك والعاملين بالكلية وكان عدد الحضور

 

 

 برامج التوعية

عققن أنشققطة قطققا  خدمققة المجتمققع وتنميققة البيئققة   تققم عقققد برنققامج للتوعيققة .1

وقام بتقديمها وكيل اكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميقة  1/10/2016بتاري  

 والهيئة المعاونة بالكليةالعضاا فيئة التدريك البيئة 

تققم عقققد برنققامج للتوعيققة عققن أنشققطة قطققا  خدمققة المجتمققع وتنميققة البيئققة    .2

مها وكيقققل اكليقققة لشقققئون خدمقققة المجتمقققع وققققام بتققققدي 2016/ 3/10بتققاري  

 للموظفين بالكلية وتنمية البيئة 

تققم عقققد برنققامج للتوعيققة عققن أنشققطة قطققا  خدمققة المجتمققع وتنميققة البيئققة   .3

وقام بتقديمها وكيل اكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميقة  2016/ 6/10بتاري 

 لطالب الكليةالبيئة 

  القواف 

  20الى  5 فى الفترة منثالث عشر لجامعة الزقازيق المشاركة فى  مهرجان البيئة ال -

وذلك بالمشاركة  فى القوافل الطبية مع عديد من  اعضاء هيئة التدريس    2016ابريل 

باالقسام العلمية المختلفة بالكلية  من خالل  تقديم ندوات تثقيفية وعلمية لطالب المدارس 

 وهم ية قرى بمحافظة الشرق ةثالثفى  االعدادى والثانوى 

 2016 /4/ 6الى  5فى الفترة من  2قافلة الى قرية بحر البقر -
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 2016 /4/ 13الى  12فى الفترة من  القصيبى غربقافلة الى قرية  -

     

 2016 /4/ 20الى  19فى الفترة من تلراك قافلة الى قرية  -

   

  2016 20/11 فى الفترة منالمشاركة فى  مهرجان البيئة الرابع عشر لجامعة الزقازيق  -

وذلك بالمشاركة  فى القوافل الطبية مع عديد من  اعضاء هيئة  4/2017/ 30الى 

التدريس باالقسام العلمية المختلفة بالكلية  من خالل  تقديم ندوات تثقيفية وعلمية لطالب 

 بمحافظة الشرقية  قرى مختلفة  فى سبع  المدارس االعدادى والثانوى 

 27/12/2016فى الفترة  مركز فاقوس –قرية الفدادنة  قافلة الى -

 27/2/2017فى الفترة  ههيا قرية قافلة الى قرية قافلة الى -

 3/2017/  6فى الفترة  مركز فاقوس -جهينه  القبلية قرية قافلة الى -

 15/3/2017فى الفترة  مركز بلبيس -ميت ربيعة قرية قافلة الى -

 9/4/2017فى الفترة     قازيقمركز الز –شمبارة   قرية قافلة الى -

 20/4/2017نحم فى الفترة قرية العكل مركز ديرب  قافلة الى -

 27/4/2017  فى الفترة    الحسنية شرقية قافلة الى مركز  -



   دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                   
  

 19 

   

 

  الكوارث األزمات و إدارةوحدة  :ثالثا

 تم وضع االئحة الداخلية لوحد  االرمات والكوارث. .1

  .جهر  والمعاملخطة لصيانة المبن  واألتم وضع  .2

  ي حالة األرمات والكوارث الكلية إلخالا خطةتم وضع  .3

 حري  بالكلية ارب تم اجراا تج .4

 تم عقد ورا عمل لكيفية التعامل مع الحري  .5

 تمثيلية لإلسعا ات األولية تجارب اجراا  .6

 وضع سيناريوفات مختلفة لالرمات والكوارث .7

 ارثتم وضع خطة للعمل بوحد  ادار  األرمات والكو .8

 عمل بوسترات عن خطة االخالا    حالة االرمات والكوارث-10

 تشمل كافة  جوانب السالمة المهنية التي اإلرشاديةالعالمات إستكمال -11

على  دارة االزماتإفريق أعضاء )الطالب(  تدريبعقد دورات تدريبية ل-12

 .إجراءات األمن والسالمة و اإلسعافات األولية

 .ء المبنى )محاكاه( فى حال حدوث أزمةإجراء تجربه إلخال-13

طفايات والشهادات الصحية من خالل  تأمين بيئة الكلية الخارجية )الكافتريا( -14

 .ملصقات توعية و الحريق

 .توعية طالب الكلية بأنشطة الوحدة-15

 .اإلدارى حول إدارة األزمات للعاملين فى الجهاز   ندوةعقد -16
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 .و معاونيهم حول إدارة األزمات ريسدالت هيئة عضاءأل   ندوةعقد -17

إعداد مطبوعات و ملصقات لتوعية مجتمع الكلية الداخلى بطرق التعامل مع -18

 .facebookاألزمات و الكوارث باإلضافة إلى نشرها على جروب الوحدة على 

 

 

 قسم الوحدات ذات الطاب  ال اص: :رابعا

 :وحدة التعليم التمريضي المستمر

 :  2017-2016عام لاآلتية لالتدريبية    بعقد الدورات قامت الوحد

التحكم    العقدوى  ق  الوحقدات بالمستشقفيات وكيفيقة القتخلص   4/2016/ 24-27

 من النفايات الطبية

   23/2/2016-21بتاري    األولية دور   تدريبية عن اإلسعا ات

 12/12/2016و 11/2016/ 7دورتقققين  تدريبيقققة عقققن اإلسقققعا ات األوليقققة بتقققاري 

 األولية اإلسعا ات

  9/11/2016ال   7دور   تدريبية عن اإلسعا ات األولية  من 

كقققل يقققوم االثنقققين   2/2017/ 21أساسقققيات التمقققريض بتقققاري   دور   تدريبيقققة عقققن

 والثالثاا من كل اسبو  عل  مدى ثمانية اسابيع بعنوان  

   26/2/2017بتاري   جود  الرعاية التمريضية وتحسين الجود  دور   تدريبية عن

 

 

 

 

 

 

 

 


