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 كلية التمريض                                                                           جامعة الزقازيق                                                                                                               

 انشطة الخدمات المجتمعيةالتمريض الخاصة بالمشاركة فى  خطة كلية

 (1028/1029)للعام الجامعى 

 التاريخ
 

 الهدف
 الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

مسئول 

 التنفيذ
 مؤشر النجاح التكلفة المكان

12/9/1028  

 

 

 

 

 أنشطةعن  الوعيزيادة 

قطاع خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامج للتوعية عن 

قطاع خدمة  أنشطة

 المجتمع وتنمية البيئة

 

 

 

 

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 

 

 

 طالب الكلية

 

 

 

 

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

 كلية التمريض

 

 جنيها200

 

 

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم



 2 

 التاريخ
 

 الهدف
 الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

مسئول 

 التنفيذ
 مؤشر النجاح التكلفة المكان

20/9/1028  

 أنشطةعن  الوعيزيادة 

قطاع خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

برنامج للتوعية عن 

قطاع خدمة  أنشطة

 المجتمع وتنمية البيئة

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 

هيئة  أعضاء 

التدريس والهيئة 

 المعاونة بالكلية

 

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

 

 كلية التمريض

 

 جنيها200

 

 

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

0/20/1028  

 أنشطةعن  الوعيزيادة 

قطاع خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

برنامج للتوعية عن 

قطاع خدمة  أنشطة

 المجتمع وتنمية البيئة

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 

 بالكلية العاملين

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

 

 كلية التمريض

 

 جنيها200

 

 

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

21/20/1028 

تدريب طالب  االمتياز على 

 كتابة السيرة الذاتية

 

ورشة عمل لطالب 

االمتياز على كتابة 

 السيرة الذاتية

 

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 

 

 

 

 االمتيازطالب 
  إدارةقسم 

 التمريض
 جنيها 100 كلية التمريض

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

 

 



 3 

 التاريخ
 

 الهدف
 الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

مسئول 

 التنفيذ
 مؤشر النجاح التكلفة المكان

12/20/1028  

 

االمتياز على  طالب تدريب 

 الصحيةنفايات الرقابة  إدارة

  

  

لطالب ورشة عمل 

إدارة عن االمتياز 

 النفايات الصحية

  

 

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 االمتيازطالب 

 

إدارة قسم 

 التمريض
 جنيها 200 كلية التمريض

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

11/20/1020 

 

االمتياز على   طالب تدريب 

 الفحص الذاتي للثدي 

 

لطالب ورشة عمل 

الفحص عن االمتياز 

 الذاتي للثدي

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 

 االمتيازطالب 

 

 

  إدارةقسم 

 التمريض
 جنيها 200 كلية التمريض

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

19/20/1020 

تدريب طالب  االمتياز على 

  إجراءات األمن والسالمة

 

 

لطالب  دورة تدريبية

إجراءات االمتياز على 

 األمن والسالمة

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 طالب  االمتياز
  إدارةقسم 

 التمريض
 جنيها 100 كلية التمريض

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

الى  2-22

20/1/1020 

 الصحي الوعيرفع مستوى 

لطالب المدارس في المناطق 

العشوائية بالمراكز المختلفة 

 بمحافظة الشرقية

 

المشاركة في  القوافل 

الطبية لتفعيل مشاركة 

أعضاء هيئة  التدريس  

في أنشطة خدمة 

 المجتمع

 

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 

 

 

 

طالب المدارس في 

المناطق العشوائية 

بالمراكز المختلفة 

 بمحافظة الشرقية

 

أعضاء هيئة  

 التدريس

المدارس االعدادى  

المناطق والثانوي   ب

العشوائية بالمراكز 

بمحافظة المختلفة 

 الشرقية

جامعة 

 الزقازيق

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم
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 التاريخ
 

 الهدف
 الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

مسئول 

 التنفيذ
 مؤشر النجاح التكلفة المكان

إلى  2-22

20/1/1020 

  الصحي الوعيرفع مستوى 

الكليات المختلفة  الب لط

  بجامعة الزقازيق 

 

عن التعريف  ندوة -

 باألمراض النفسية

دورة تدريبية عن  -

 اإلسعافات األولية 

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

الكليات  الب ط

المختلفة بجامعة 

  الزقازيق 

وكيل البيئة 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة 

قسم تمريض -

األمراض 

 النفسية

قسم  -

تمريض 

الباطني 

 والجراحي

 

الكليات المختلفة 

  بجامعة الزقازيق 
 جنيها 000

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

0/22/1020 

 تدريب طالب  االمتياز على

 طرق الوقاية من العدوى

 

 

لطالب ورشة عمل 

طرق  عناالمتياز 

 الوقاية من العدوى

 

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 طالب  االمتياز

 

 

 

  إدارةقسم 

 التمريض
 جنيها 100 كلية التمريض

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

21/22/1020 

 الصحي الوعيرفع  مستوى 

للسيدات المترددات على 

 األمومةوحدة رعاية 

والطفولة بقرية شيبه و 

 فيالممرضات العامالت 

 الوحدة 

الفحص  ندوة عن  

 الذاتي للثدي

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 

 

السيدات المترددات 

على وحدة رعاية 

والطفولة  األمومة

بقرية شيبه و 

الممرضات العامالت 

 فى الوحدة .

قسم تمريض 

النساء 

 والوالدة

 بالكلية

وحدة رعاية 

والطفولة  األمومة

بقرية شيبه 

 شرقيةبمحافظة ال

 جنيها 200

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم
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 التاريخ
 

 الهدف
 الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

مسئول 

 التنفيذ
 مؤشر النجاح التكلفة المكان

29/22/1020 

 الصحي الوعيرفع  مستوى 

للسيدات المترددات على 

 األمومةوحدة رعاية 

 والطفولة بقرية شيبه 

الرضاعة  ندوة عن  

 الطبيعية

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

 

 

السيدات المترددات 

على وحدة رعاية 

االمومة والطفولة 

 بقرية شيبه 

قسم تمريض 

 االطفال

 بالكلية

وحدة رعاية 

االمومة والطفولة 

بقرية شيبه 

 بمحافظة الشرقية

 جنيها 200

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

النشاط عن 

 المقدم

12/22/1020 

رفع  مستوى الوعى الصحى 

وحدة بالممرضات العامالت 

رعاية االمومة والطفولة 

 بقرية شيبه 

طرق  ندوة عن  

 الوقاية من العدوى

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

الممرضات العامالت 

فى وحدة رعاية 

االمومة والطفولة 

 بقرية شيبه 

قسم تمريض 

الباطنى 

 والجراحى

 بالكلية

وحدة رعاية 

االمومة والطفولة 

بقرية شيبه 

 بمحافظة الشرقية

 جنيها 200

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

2/21/1020 

رفع مستوى الوعى الصحى 

لطالبات المرحلة االعدادية 

بمجمع النكارية للتعليم 

 االساسى بقرية النكارية

الفيروسات ندوة عن 

 الكبدية 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

طالبات المرحلة 

االعدادية بمجمع 

النكارية للتعليم 

االساسى بقرية 

 النكارية

 

قسم تمريض 

صحة 

المجتمع 

 بالكلية

مجمع النكارية 

للتعليم االساسى 

 بقرية النكارية

 جنيها 200

% من 00رضاء

المستهدفة الفئة 

عن النشاط 

 المقدم
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 التاريخ
 

 الهدف
 الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

مسئول 

 التنفيذ
 مؤشر النجاح التكلفة المكان

20/21/1020 

رفع مستوى الوعى الصحى 

لطالبات المرحلة االعدادية 

بمجمع النكارية للتعليم 

 االساسى بقرية النكارية

التغذية ندوة عن 

 السليمة 

تدريبية لرفع حزمة 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

طالبات المرحلة 

االعدادية بمجمع 

النكارية للتعليم 

االساسى بقرية 

 النكارية

قسم تمريض 

صحة 

المجتمع 

 بالكلية

مجمع النكارية 

للتعليم االساسى 

 بقرية النكارية

 جنيها 200

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

20/21/1020 

تدريب طالبات المرحلة 

االعدادية بمجمع النكارية 

للتعليم االساسى بقرية 

على االسعافات  النكارية

 االولية 

 

عن دورة تدريبية 

 االسعافات االولية 

 

 

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

طالبات المرحلة 

االعدادية بمجمع 

النكارية للتعليم 

االساسى بقرية 

 النكارية

قسم تمريض 

صحة 

المجتمع 

 بالكلية

مجمع النكارية 

للتعليم االساسى 

 بقرية النكارية

 جنيها 200

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

10/1/1028 

 

معاونى اعضاء هيئة تدريب 

التدريس بالكلية على كيفية  

  التحدث باللغة االنجليزية

 

 

لمعاونى  دورة تدريبية

هيئة التدريس اعضاء 

بالكلية على كيفية  

التحدث باللغة 

  االنجليزية

 

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

معاونى اعضاء 

 هيئة التدريس

معلمى اللغة 

االنجليزية 

 بالكلية

 جنيها 100 كلية التمريض

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم
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 التاريخ
 

 الهدف
 الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

مسئول 

 التنفيذ
 مؤشر النجاح التكلفة المكان

10/1/1028 

 

 رفع المستوى المعرفى

لمعاونى اعضاء هيئة 

التدريس بالكلية عن 

  اخالقيات البحث العلمى 

 

 

لمعاونى  ورشه عمل

اعضاء هيئة التدريس 

بالكلية عن اخالقيات 

  البحث العلمى 

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

 

معاونى اعضاء 

 هيئة التدريس

وكيل الكلية 

للدراسات 

 العليا

 جنيها 100 كلية التمريض

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

2/2/1028 

 

 رفع المستوى المعرفى

لمعاونى اعضاء هيئة 

التدريس بالكلية عن النواحى 

  القانونية والمالية 

 

 

 

 

لمعاونى اعضاء  ندوة 

هيئة التدريس بالكلية 

عن النواحى القانونية 

  والمالية 

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

معاونى اعضاء 

 هيئة التدريس

استاذ بكلية 

 –الحقوق 

جامعة 

 الزقازيق

 جنيها 100 كلية التمريض

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

20/2/1028  
على  تدريب العاملين  بالكلية

 االسعافات االولية

دورة تدريبية للعاملين 

بالكلية عن االسعافات 

 االولية 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

 العاملين بالكلية 

قسم تمريض 

الباطنى 

 والجراحى

 جنيها 200 كلية التمريض

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم
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 التاريخ
 

 الهدف
 الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

مسئول 

 التنفيذ
 مؤشر النجاح التكلفة المكان

11/2/1028  

تدريب طالب  الكلية  على 

 كتابة السيرة الذاتية

 

ورشة عمل لطالب 

الكلية  على كتابة 

 السيرة الذاتية

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 طالب الكلية
قسم ادارة  

 التمريض
 جنيها 100 كلية التمريض

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

 

 

20/1/1028 

تدريب طالب الكلية  على 

مهارات اتخاذ القرار وحل 

 المشكالت

 

 

 

ورشة عمل لطالب 

الكلية  على مهارات 

اتخاذ القرار وحل 

 المشكالت

 

لرفع حزمة تدريبية 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

 

 

 

 

 طالب الكلية
قسم ادارة  

 التمريض
 جنيها 100 كلية التمريض

% من 00رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم
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