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 كلية التمريض                                                                           جامعة الزقازيق                                                                                                               

 شطة الخدمات المجتمعيةالتمريض الخاصة بالمشاركة فى ان خطة كلية

 (2020/2021الجامعي)للعام 

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

18/10/2020 

 

 

 

 

 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

 

 

% من 70رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم



 2 

 التاريخ
 

 الهدف            
 مؤشر النجاح التكلفة المكان مسئول التنفيذ فةالفئة المستهد المخرجات النشاط

25/10/2020 

 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 

 ليةالمعاونة بالك

 

 

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئة

 

 

 كلية التمريض

 

 جنيها100

 

 

% من 70رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

1/11/2020 

 أنشطةعن  الوعيزيادة 

قطاع خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

برنامج للتوعية عن 

قطاع خدمة  أنشطة

 المجتمع وتنمية البيئة

رفع حزمة تدريبية ل

للفئة  المعرفيالجانب 

 المستهدفة

 

 بالكلية العاملين

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئة

 

 

 كلية التمريض

 

 جنيها100

 

 

% من 70رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

الى  3-11

30/4/2020 

 

 

 

رفع مستوى الوعي 

الصحي لطالب المدارس 

في المناطق العشوائية 

ز المختلفة بمحافظة بالمراك

 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

 

     أعضاء هيئة  

 التدريس

 االبتدائي المدارس

  و اإلعدادي

والثانوي   

بالمناطق 

العشوائية بالمراكز 

المختلفة بمحافظة 

 الشرقية

        جامعة

 الزقازيق

% من 70رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

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

8/11/2020 رفع مستوي الوعي  

الصحي لطالب الكليه عن 

 19فيروس كوفيد 

واالجراءات الوقائية 

 واالحترازية

 

ندوة تثقيفيه لطالب 

الكليه عن فيروس كوفيد 

واالجراءات الوقائية  19

 واالحترازية

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

 

الكليهطالب   صحة تمريض قسم 

 المجتمع

جنيها 200 لتمريضا كلية % من 70رضاء 

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

 

 

15/11/2020 

 

رفع مستوي الوعي 

الصحي للعاملين  بالكليه 

 19عن فيروس كوفيد 

واالجراءات الوقائية 

 واالحترازية

 

ندوة تثقيفيه للعاملين 

بالكليه عن فيروس كوفيد 

واالجراءات الوقائية  19

 واالحترازية

 

 

 

 

تدريبية لرفع حزمة 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

 

 

 

 

 العاملين بالكليه
 قسم تمريض

  صحة المجتمع
 جنيها 200 كلية التمريض

 

 

% من 70رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

 

 

22/11/2020 

رفع مستوي الوعي 

ألعضاء هيئة الصحي 

بالكليه عن التدريس   

واالجراءات فيروس كوفيد 

 19 ة واالحترازيةالوقائي

 

 

 

عضاء ألندوة تثقيفيه 

 الكليةبهيئة التدريس  

 19عن فيروس كوفيد 

واالجراءات الوقائية 

 واالحترازية

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

 

أعضاء هيئة    

 التدريس بالكليه

 

 قسم تمريض

 صحة المجتمع

 

 جنيها 200 كلية التمريض

 

% 70رضاء 

فئة من ال

المستهدفة عن 

 النشاط المقدم

 

 



 4 

 التاريخ
 

 الهدف
 مؤشر النجاح التكلفة المكان مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

29/11/2020  الصحي الوعي مستوي رفع 

 عن الكليه امتياز لطالب

 19 كوفيد فيروس

 الوقائية واالجراءات

  واالحترازية

ندوة تثقيفيه لطالب 

لكليه عن االمتياز ا

 19فيروس كوفيد 

واالجراءات الوقائية 

 واالحترازية

 

 

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

 

 

 قسم تمريض طالب امتياز الكلية

 صحة المجتمع

 

جنيها 200 كلية التمريض % من 70رضاء 

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

 

 

13/12/2020 

 الصحي الوعى مستوى رفع

فيروس عن  لطالب المدارس

 19كوفيد 

فيروس كوفيد  عن ندوة

 و األجراءات الوقائيه19

لطالب واالحترازية 

 المدارس

 لرفع تدريبية حزمة

 للفئة المعرفى الجانب

 المستهدفة

 صحة تمريض قسم طالب المدارس

 بالكلية المجتمع

 كلية التمريض

 

 

 من% 70رضاء جنيها 100

 المستهدفة الفئة

 لمقدما النشاط عن

20/12/2020 

 الصحي الوعى مستوى رفع

عن التغذية  المدارس لطالب

 السليمة

 لرفع تدريبية حزمة التغذية السليمة  عن ندوة

 للفئة المعرفى الجانب

 المستهدفة

 صحة تمريض قسم طالب المدارس

 بالكلية المجتمع

 من% 70رضاء جنيها 100 كلية التمريض

 المستهدفة الفئة

 المقدم النشاط عن

27/12/2020 

 

 

 

 رفع المستوى المعرفي 

مهام  عنطالب  االمتياز ل

 ومسؤليات رئيس التمريض

 

 

فع المستوى لرورشة عمل  

طالب  ل المعرفي 

مهام  عناالمتياز 

 يضالتمر  ومسؤليات رئيس

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 طالب االمتياز

 

 جنيها 200 ريضكلية التم قسم ادارة التمريض

% من 70رضاء

الفئة المستهدفة 

 عن النشاط المقدم
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 التاريخ
 

 الهدف
 مؤشر النجاح التكلفة المكان مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة المخرجات النشاط

1/3/2021 

 

 

 

 رفع المستوى المعرفي 

 لطالب الكليه عن التوحد 

 

ندوه تثقيفيه لطالب 

 الكليه عن التوحد

 

 

لرفع  حزمة تدريبية

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 طالب الكليه 
تمريض قسم 

 الصحه النفسيه 
 جنيها 100 كلية التمريض

% من 70رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

7/3/2021 

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 

 الباطني والجرحى
 جنيها 200 كلية التمريض

% من 70رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

14/3/2021 
تدريب طالب الكلية  على 

  اإلسعافات األولية

لطالب  دورة تدريبية 

عافات اإلسالكلية  على 

 األولية

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفى للفئة 

 المستهدفة

 

 

 طالب الكلية
تمريض قسم 

 الباطني والجرحى 
 جنيها 200 كلية التمريض

% من 70رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم

28/3/2021    رفع المستوى المعرفي  

 عنطالب  االمتياز ل

أمراض سوء التغذية  

اض الدملألطفال  وأمر  

 عنلطالب االمتياز ندوة 

أمراض سوء التغذية 

 لألطفال  وأمراض الدم

حزمة تدريبية لرفع 

الجانب المعرفي للفئة 

 المستهدفة

 طالب  االمتياز
تمريض قسم 

 االطفال بالكلية
 جنيها 200 كلية التمريض

% من 70رضاء

الفئة المستهدفة 

عن النشاط 

 المقدم
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