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 كلية التمريض                                                                           جامعة الزقازيق                                                                                                               

 شطة الخدمات المجتمعيةالتمريض الخاصة بالمشاركة فى ان خطة كلية

 (2019/2020 الجامعي)للعام 

 مؤشر النجاح التكلفة المكان مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة المخرجات النشاط الهدف التاريخ

21/9/2019 

 

 

 

 

 أنشطةعن  الوعيزيادة 

قطاع خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

 

 

 

 

 

 

برنامج للتوعية عن 

قطاع خدمة  أنشطة

 ية البيئةالمجتمع وتنم

 

 

 

 

 

 

 عحزمة تدريبية لرف

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

 

 

 

 طالب الكلية

 

 

 

 

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئة

 

 كلية التمريض

 

 جنيها100

 

 

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم



 2 

 التاريخ
 

 الهدف            
 مؤشر النجاح التكلفة المكان مسئول التنفيذ فةالفئة المستهد المخرجات النشاط

24/9/2019 

 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 

 يةالمعاونة بالكل

 

 

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئة

 

 

 كلية التمريض

 

 جنيها100

 

 

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

29/9/2019 

 أنشطةعن  الوعيزيادة 

قطاع خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

برنامج للتوعية عن 

قطاع خدمة  أنشطة

 المجتمع وتنمية البيئة

فع حزمة تدريبية لر

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 

 بالكلية العاملين

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئة

 

 

 كلية التمريض

 

 جنيها100

 

 

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

1/10/2019 

 

تدريب طالب  االمتياز على 

 مهارات التواصل

 

 

 

 

ورشة عمل لطالب 

ات مهاراالمتياز على 

 التواصل

 

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 

 

 

 

 

 

 االمتيازطالب 
  إدارةقسم 

 التمريض
 جنيها 200 كلية التمريض

 

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم
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 حمؤشر النجا التكلفة المكان مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة المخرجات النشاط الهدف التاريخ

6/10/2019 

 

 

تدريب طالب  االمتياز  

مهارات التسجيل على 

 التمريضي 

 

 

 

 

ورشة عمل لطالب 

مهارات االمتياز على 

 التسجيل التمريضي 

 

 

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

 

 

 

 

 طالب االمتياز
قسم إدارة  

 التمريض
 جنيها 200 كلية التمريض

 

 

% 70رضاء

من الفئة 

لمستهدفة عن ا

 النشاط المقدم

 

 

13/10/2019 

تدريب طالب  االمتياز على 

 كيفية إدارة الصراع

 

 

 

ورشة عمل لطالب 

كيفية االمتياز على 

 إدارة الصراع

 

 

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

 

 

 طالب االمتياز   
قسم إدارة  

 التمريض
 جنيها 200 كلية التمريض

 

% 70رضاء 

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

 

 

20/10/2019 

 

تدريب طالب  االمتياز على 

كيفية  عمل  جدول 

 النوبتجيات

 

 

ورشة عمل لطالب 

كيفية  االمتياز على 

عمل  جدول 

 النوبتجيات

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

 

 

 

 

 طالب االمتياز
قسم إدارة  

 التمريض
 جنيها 200 التمريض كلية

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم
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 التاريخ
 

 الهدف
 مؤشر النجاح التكلفة المكان مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

27/10/2018  

 

 

تدريب  طالب االمتياز على 

كيفية الرعاية بحديثي 

 الوالدة

  

  

 

لطالب االمتياز  ندوة 

ة الرعاية كيفيعن 

 بحديثي الوالدة

 

حزمة تدريبية لرفع 

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 طالب االمتياز

 

تمريض قسم 

 األطفال بالكلية
 جنيها 100 كلية التمريض

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

الى  3-11

30/4/2020 

 

 

 

رفع مستوى الوعي 

الصحي لطالب المدارس 

شوائية في المناطق الع

بالمراكز المختلفة بمحافظة 

 الشرقية

 

 

 

 

 

 

المشاركة في  القوافل 

الطبية لتفعيل مشاركة 

أعضاء هيئة  

التدريس  في أنشطة 

 خدمة المجتمع

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

طالب المدارس في 

المناطق العشوائية 

بالمراكز المختلفة 

 بمحافظة الشرقية

 

     هيئة   أعضاء

 التدريس

المدارس االعدادى  

والثانوي   بالمناطق 

العشوائية بالمراكز 

المختلفة بمحافظة 

 الشرقية

        جامعة

 الزقازيق

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم
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                            التاريخ
 

 الهدف
 مؤشر النجاح التكلفة المكان مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

3/11/2019 

رفع مستوى الوعى 

الصحى لطالب  مدرسة 

احمد عبد الوهاب 

 الجوهرى االعدادية

الفيروسات  ندوة عن

 الكبدية

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

طالب  مدرسة 

احمد عبد الوهاب 

الجوهرى 

 االعدادية

قسم تمريض 

صحة المجتمع 

 يةبالكل

مدرسة احمد عبد 

الجوهرى الوهاب 

 االعدادية

 جنيها 100

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

10/11/2019 

 

رفع مستوى الوعى 

المدارس الصحى لطالب  

بمجمع النكارية للتعليم 

 االساسى

ندوة عن الحوادث 

 المنزلية

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

المدارس ب  لطال

بمجمع النكارية 

 للتعليم االساسى

قسم تمريض 

صحة المجتمع 

 بالكلية

                  

 

المدارس بمجمع  

النكارية للتعليم 

 االساسى

 

 

 جنيها 100

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

17/11/2019 

 

 أعضاء معاونيتدريب 

هيئة التدريس بالكلية على 

دام بنك استخكيفية  

 األسئلة

 

 

 

ورشة عمل  لمعاونى 

اعضاء هيئة التدريس 

بنك بالكلية على 

 األسئلة

 

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

معاونى اعضاء هيئة 

 التدريس

 

أستاذ بكلية الصيدلة 

  جامعة الزقازيق 
 جنيها 200 كلية التمريض

% من 70رضاء

الفئة المستهدفة 

 المقدم عن النشاط
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 التاريخ
 

 الهدف
 مؤشر النجاح التكلفة المكان مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

24/11/2019 

 

 

 

تدريب العاملين  بالكلية 

  مهارات إدارة الوقتعلى 

 

 

 

للعاملين ورشة عمل 

مهارات  علىبالكلية 

 إدارة الوقت

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 ستهدفةالم

 

 العاملين بالكلية 
إدارة قسم 

 التمريض بالكلية 
 جنيها 100 كلية التمريض

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

1/12/2019 

 

 

تدريب  الممرضات حديثي 

التخرج  بمستشفيات 

على  جامعة الزقازيق 

 مهارات إدارة الوقت 

 

 

 

ورشة عمل 

للممرضات حديثي 

بمستشفيات  التخرج 

على  جامعة الزقازيق 

 مهارات إدارة الوقت

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

لممرضات حديثي  ا

  التخرج

إدارة قسم 

 التمريض بالكلية 
 جنيها 100 كلية التمريض

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

8/12/2019 

 رفع المستوى المعرفي 

 عناالمتياز  طالب ل

الحمل الخطر والرعاية   

 للوالدة

لطالب االمتياز ندوة 

الحمل الخطر  عن

 والرعاية  للوالدة

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

 طالب  االمتياز

تمريض قسم 

النساء والتوليد 

 بالكلية 

 كلية التمريض

% 70رضاء جنيها 200

من الفئة 

المستهدفة عن 

 المقدمالنشاط 
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 التاريخ
 

 الهدف
 مؤشر النجاح التكلفة المكان مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

15/12/2019 
 عنطالب  االمتياز تدريب  

 طرق التحكم  فى العدوى

لطالب االمتياز ندوة 

 عن

طرق التحكم  فى  

 العدوى

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

 االمتياز  طالب

تمريض قسم 

الباطني والجراحي 

 بالكلية 

 كلية التمريض

% 70رضاء جنيها 200

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

 

 

22/12/2019 
تدريب طالب الكلية  على 

 مهارات اتخاذ القرار 

ورشة عمل لطالب 

الكلية  على مهارات 

اتخاذ القرار وحل 

 المشكالت

حزمة تدريبية لرفع 

المعرفى للفئة  الجانب

 المستهدفة

 

 

 طالب الكلية
قسم ادارة  

 التمريض
 جنيها 200 كلية التمريض

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

29/12/2019 
تدريب طالب الكلية  على 

  حقن األنسولين للمسن 

لطالب  دورة تدريبية 

الكلية  على الكلية  

حقن األنسولين على 

 للمس

 

 

 

 

ريبية لرفع حزمة تد

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

 

 

 طالب الكلية
تمريض  قسم 

 المسنين
 جنيها 200 كلية التمريض

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم
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 التاريخ
 

 الهدف
 مؤشر النجاح التكلفة المكان مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

23/2/2020 
 لكلية  علىتدريب طالب ا

  كيفية التعامل مع الضغوط  

لطالب  دورة تدريبية 

كيفية  الكلية  على

  التعامل مع الضغوط  

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

 طالب الكلية
تمريض  قسم 

 الصحة النفسية 
 جنيها 200 كلية التمريض

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

1/3/2020 

رفع المستوى المعرفي 

للعاملين بالكلية عن  

  مرض هشاشة العظام  

ندوة للعاملين بالكلية 

عن  مرض هشاشة 

  العظام  

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 العاملين بالكلية
تمريض  قسم 

 المسنين
 جنيها 200 كلية التمريض

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 لنشاط المقدما

8/3/2020 
تدريب طالب الكلية  على 

  اإلسعافات األولية

لطالب  دورة تدريبية 

اإلسعافات الكلية  على 

 األولية

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

 طالب الكلية
تمريض قسم 

 الباطني والجرحى 
 جنيها 200 كلية التمريض

% 70رضاء

من الفئة 

ن المستهدفة ع

 النشاط المقدم

15/3/2020 

 رفع المستوى المعرفي 

هيئة  أعضاء لمعاوني

التدريس بالكلية على 

القواعد المتبعة  في كتابة 

 الرسائل العلمية 

دورة تدريبية لمعاونى 

اعضاء هيئة التدريس 

القواعد بالكلية على  

المتبعة  في كتابة 

 الرسائل العلمية

 

حزمة تدريبية لرفع 

فى للفئة الجانب المعر

 المستهدفة

 

 

 

معاونى اعضاء 

 هيئة التدريس

ا.د. عبير محمد 

 زكريا

أستاذ أدارة 

التمريض بكلية 

جامعة -التمريض 

 المنصورة

 جنيها 200 كلية التمريض

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم
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 التاريخ
 

 الهدف
 مؤشر النجاح لتكلفةا المكان مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

 

22/3/2020 

   رفع المستوى المعرفي 

 عنطالب  االمتياز ل

أمراض سوء التغذية  

 لألطفال  وأمراض الدم 

لطالب االمتياز ندوة 

 عن

أمراض سوء التغذية 

لألطفال  وأمراض 

 الدم

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

 طالب  االمتياز
تمريض قسم 

 ل بالكلية االطفا
 كلية التمريض

% 70رضاء جنيها 200

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

 

 

26/3/2020  

تدريب العاملين  بالكلية 

 ولي على االسعافات اال

 

 

دورة تدريبية للعاملين 

بالكلية عن االسعافات 

 االولية

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

قسم تمريض  ةالعاملين بالكلي

 الباطنى والجراحى

% 70رضاء جنيها 100 كلية التمريض

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

5/4/2020 

تدريب  الممرضات حديثي 

التخرج  بمستشفيات 

 عن جامعة الزقازيق 

 طرق منع العدوى 

للممرضات ندوة 

حديثي التخرج  

بمستشفيات جامعة 

 عن الزقازيق 

طرق التحكم  فى  

 عدوىال

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

الممرضات حديثي 

 التخرج

تمريض قسم 

الباطني والجراحي 

 بالكلية 

 كلية التمريض

 

200 

 جني 

 

% 70رضاء

من الفئة 

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم
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