كلية معتمدة

الخطة السنوية لقطاع خدمة المجتمع بكلية التمريض جامعة بنها 1029-1028
الهدف العام للخطة:
تهدف المشاركة المجتمعية فى رفع الوعى الصحى والبيئى وتقديم خدمات مجتمعية متميزة بناء على تحديد االحتياجات االجتماعية والصحية والتعليمية.

من خالل-:
 توعية الطالب بالكلية نشر الوعي بأهمية خدمة المجتمع وتنمية البيئة بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب والعاملين بالكلية. تحسين الظروف البيئية داخل المؤسسة وخارجها. تمكين أعضاء هيئة التدريس للمشاركة الفعلية في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورفع الوعي الصحي. تنمية مهارات الطالب بالكلية من خالل المشاركة المجتمعية نشر الوعي الصحي عن السالمة والصحة المهنية للعاملين بالكلية. -تنمية روح العطاء لدي األفراد وحب العمل التطوعي.
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 خلق فرص عمل متميزة للخريجين داخل المؤسسات الصحية الكبري. تمكين الطالب للمشاركة الفعلية في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة. تعظيم دور الكلية في الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة . -متابعة الخريجين وسبل التواصل معهم

2

النشاط

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

الجدول
الزمني

مؤشرات األداء

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي

 توعية الطالببالكلية

عقد جولة تعريفية بكل ما
يتعلق بشؤن الكلية الكلية

عقد جولة تعريفية
عن الكلية بعنوان
اعرف كليتك

طالب الفرقة
األولى

كلية
التمريض

 نشر الوعيبأهمية المشاركة
المجتمعية بين
أعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة
واألداريين بالكلية

عقد ندوة لتوعية أعضاء
هيئة التدريس والهيئة
المعاونة بأهمية المشاركة
المجتمعية

دعوة أعضاء هيئة
التدريس لحضور
ندوة موسعة عن
أهمية المشاركة
المجتمعية

أعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة بالكلية

كلية
التمريض

بداية العام
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية الدراسي
خالل شهر
البيئة
سبتمبر
و أعضاء هيئة
التدريس بوحدة خدمة 2018
المجتمع وتنمية البيئة
ومعيار المشاركة
المجتمعية
بداية العام
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية الدراسي
خالل شهر
البيئة
سبتمبر
و أعضاء هيئة
التدريس بوحدة خدمة 2018
المجتمع وتنمية البيئة
ومعيار المشاركة
المجتمعية

صور توضيحية
لمشاركة أعضاء هيئة
التدريس بخدمة
المجتمع وتنمية البيئة
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صور
كشف الحضور

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي
 عقد ندوة لتوعية الطالببأهمية المشاركة المجتمعية

النشاط
دعوة الطالب
لحضور ندوة عن
أهمية المشاركة

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

الطالب

كلية
التمريض

بداية العام
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية الدراسي
خالل شهر
البيئة
سبتمبر
و أعضاء هيئة
التدريس بوحدة خدمة 2018
المجتمع وتنمية البيئة
ومعيار المشاركة
المجتمعية
بداية العام
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية الدراسي
خالل شهر
البيئة
سبتمبر
و أعضاء هيئة
التدريس بوحدة خدمة 2018
المجتمع وتنمية البيئة
ومعيار المشاركة
المجتمعية
 بداية العاموكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية الدراسى
البيئة و أعضاء هيئة  -5يونيو
التدريس قسم تمريض 2012
(اليوم
صحة المجتمع
العالمى
للبيئة)

المجتمعية

 تحسينالظروف البيئية
داخل المؤسسة
وخارجها

عقد ندوة لتوعية العاملين
بالكلية بأهمية المشاركة
المجتمعية

دعوة للعاملين
بالكلية لحضور
ندوة موسعة عن
أهمية المشاركة
المجتمعية

عقد ندوة للتوعية باهمية
المحافظه على البيئة
المحيطة نظيفة وبال
ملوثات للطالب والعاملين
بالكلية

 -ندوة تثقيفية

العاملين بالكلية

كلية
التمريض

 طالب كليةالتمريض
 أعضاء هيئةالتدريس والعاملين
بالكلية

كلية
التمريض
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الجدول
الزمني

مؤشرات األداء
صور
كشف الحضور

صور
كشف الحضور

 كشف الحضور مطوية صور مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

 تمكين أعضاءهيئة التدريس
للمشاركة الفعلية
في أنشطة خدمة
المجتمع وتنمية
البيئة

الهدف التنفيذي

النشاط

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

مكافحة القوارض واآلفات
والحشرات بصفة دورية

رش بيئة الكلية
والبيئة المحيطة
بمبيدات إبادة
الحشرات واآلفات
والزواحف

بيئة الكلية

كلية
التمريض

مدير الكلية

طوال العام
الدراسي

صيانة دورية لكل
ماتحتويه الكلية من معدات
طبية – أجهزة صوتية –
مرئيات – مقاعد –
تربيزات  -حوائط

الفحص
والصيانةالدورية
لكل ماتحتويه
الكلية من معدات
طبية – أجهزة
صوتية –مرئيات
– مقاعد –
تربيزات -حوائط
 إجراء استبيانلتحديد احتياجات
المجتمع وتحليلها
 ترتيباإلحتياجات
المجتمعية حسب
األولوية

مدرجات الكلية
المعامل
األقسام العلمية
الكنترول
وحدة الجودة
وحدات الكلية

كلية
التمريض

مدير الكلية وقسم
الصيانة بالكلية

االجهزة
بصفة
دورية في
فترة اجازة
نصف العام
وقبل بداية
كل عام
دراسي
شهر يوليو
2018

 -1تحديد اإلحتياجات
الفعلية للمجتمع المحيط

المستشفيات أعضاء هيئة التدريس
– المدارس -بمعيار المشاركة
مراكز رعاية المجتمعية  +وكيل
الكلية لشئون خدمة
االمومة
المجتمع وتنمية البيئة
والطفولة

المستفيدين من
الخدمة

5

الجدول
الزمني

مؤشرات األداء
بيئة خالية من الحشرات
واآلفات والزواحف

تم صيانة المعدات
واجهزة الكلية

قائمة بأهم المشاكل
مرتبة حسب األولوية

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي

النشاط

المكان

الفئة المستهدفة

المسؤل عن التنفيذ

الجدول
الزمني

مؤشرات األداء

 -2قياس رضا األطراف
المجتمعية المستفيدين من
الخدمة

إجراء استبيان
لقياس رضا
األطراف
المجتمعية عن
الخدمات التي
تقدمها الكلية

المستفدين من
الخدمة

المستشفيات أعضاء هيئة التدريس
– المدارس -بمعيار المشاركة
مراكز رعاية المجتمعية
االمومة
والطفولة

يوليو
2012

زيادة رضا االطراف
المجتمعية المستفدين
من الخدمة بنسبة
% 22.2

 -3دعم وتنفيذ القوافل
الطبية

المشاركة في تنفيذ
عدد من القوافل
التخصصية داخل
وخارج محافظة
القليوبية

فئات المجتمع
المختلفة

األماكن داخل  -وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية
وخارج
البيئة
محافظة
 أعضاء هيئةالقليوبية
التدريس بوحدة خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
ومعيار المشاركة
المجتمعية
 أعضاء هيئةالتدريس والهيئة
المعاونة باألقسام
العلمية والطالب

من سبتمبر
 2018إلي
يوليو
2012

 تقارير عن المشاركةفي القوافل
– اهم التوصيات
 صور اثناء تنفيذالقوافل
 قائمة باسماء أعضاءهيئة التدريس
المشتركين بالقافلة
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الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي
مشاركة أعضاء
هيئة التدريس فى
رفع الوعي
الصحي للفئات
المختلفة بالمجتمع
من خالل الندوات
والتثقيف الصحي

الهدف التنفيذي

النشاط

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

 -1التوعية بكيفية التخلص
من الضغوط النفسية

 عقد ورشة عنكيفية التخلص من
الضغوط النفسية

االداريين بالكلية

 -2التوعية باهمية الصحة  -عقد ندوة عن
كيفية احداث تغيير
النفسية
فى حياة الفرد

-3ورشة عن الخريطة
الذهنية

 عقد ورشة عنالخريطة الذهنية

الجدول
الزمني

مؤشرات األداء

كلية
التمريض

أعضاء هيئة التدريس
بقسم تمريض الصحة
النفسية والعقلية +
منسق وحدة اإلرشاد
النفسي

أكتوبر
2018

 كشف الحضور صور قياس تأثير الورشةمن خالل اختبار قبلي
وبعدى

طالب الكلية

كلية
التمريض

أعضاء هيئة التدريس
بقسم تمريض الصحة
النفسية والعقلية +
منسق وحدة اإلرشاد
النفسي

اكتوبر
2018

 كشف الحضور صور قياس تأثير الندوة منخالل اختبار قبلي
وبعدى

أعضاء هيئة
التدريس والطالب
بالكلية

كلية
التمريض

أعضاء هيئة التدريس
بقسم تمريض الصحة
النفسية والعقلية +
منسق وحدة اإلرشاد
النفسي

مارس
2012

 كشف الحضور صور قياس تأثير الورشةمن خالل اختبار قبلي
وبعدى
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الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي

النشاط

 -4ندوة عن توعية الطالب عقد ندوة عن
باضرار المخدرات الرقمية اضرار المخدرات
الرقمية

-4ندوة عن المشاكل
النفسية لألطفال األيتام

عقد ندوة تثقيفية
عن المشاكل
النفسية لألطفال
األيتام

 -5ندوة تثقيفية عن العناية
الذاتية بالفتحات الجراحية
الصناعية للمرضي

عقد ندوة تثقيفية
عن العناية الذاتية
بالفتحات
الجراحية
الصناعية
للمرضي

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

الطالب

كلية
التمريض

أعضاء هيئة التدريس
بقسم تمريض الصحة
النفسية والعقلية

األطفال األيتام
والموظفين بالدار

دار األيتام

مرضي مستشفي
الجامعة

مستشفي
الجامعة

أعضاء هيئة التدريس مايو  - 2012كشف الحضور
 صوربقسم تمريض الصحة
 قياس تأثير الندوة منالنفسية والعقلية +
خالل اختبار قبلي
منسق وحدة اإلرشاد
وبعدى
النفسي
مناقشة علمية لمعرفة
تأثير الندوة فى زيادة
وعى األطفال األيتام
والموظفين بالدار
 كشف الحضورأعضاء هيئة التدريس نوفمبر
 صور2018
بقسم التمريض
 مطويةالباطني والجراحي
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الجدول
الزمني
نوفمبر
2012

مؤشرات األداء
 كشف الحضور صور قياس تأثير الورشةمن خالل اختبار قبلي
وبعدى

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي

النشاط

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

 -6ندوة تثقيفية عن
أساسيات النظافة
الشخصية

عقد ندوة تثقيفية
عن أساسيات
النظافة الشخصية

طالب الكلية

كلية
التمريض

أعضاء هيئة التدريس أكتوبر
2018
بقسم التمريض
الباطني والجراحي

 كشف الحضور صور -مطوية

 -7التوعية بأهمية مكافحة
العدوي ودور الممرضة
فيها

 عقد ورشة عمل الممرضاتعن التوعية بأهمية بمستشفي بنها
الجامعى
مكافحة العدوي
ودورالممرضة
فيها

أعضاء هيئة التدريس
بقسم التمريض
الباطني والجراحي

 كشف الحضور -صور

مستشفي
الجامعة

الجدول
الزمني

أكتوبر
2018

مؤشرات األداء

 -8ندوة تثقيفية عن
أساسيات التغذية السليمة
وعالقتها بالسمنة

عقد ندوة تثقيفية
عن أساسيات
التغذية السليمة
وعالقتها بالسمنة

االداريين بالكلية

كلية
التمريض

أعضاء هيئة التدريس نوفمبر
2018
بقسم التمريض
الباطني والجراحي

 كشف الحضور صور -مطوية

 -2التوعية بأهمية
التطعيمات

عقد ندوة تثقيفية
عن اهمية
التطعيمات

االمهات بالعيادات
الخارجية
بمستشفى
بنهاالجامعى
ومستشفى بنها
التعليمى واالطفال
التخصصى

مستشفى
بنهاالجامعى
ومستشفى
بنها التعليمى
االطفال
التخصصى

أعضاء هيئة التدريس أكتوبر
بقسم تمريض األطفال 2018

 كشف الحضور مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى لألمهات
 -صور

2

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي
 -10التوعية باهمية
الرضاعة الطبيعية

 -11رفع مستوي الوعي
الصحي لالمهات عن
العناية باالسنان

 -12رفع مستوي الوعي
الصحي لالمهات عن
الوقاية من الحوادث

النشاط

الفئة المستهدفة

االمهات بالعيادات
عقد ندوة تثقيفية
الخارجية
عن اهمية
بمستشفى
الرضاعة الطبيعية
بنهاالجامعى
ومستشفى بنها
التعليمى واالطفال
التخصصى
االمهات بالعيادات
عقد ندوة تثقيفية
عن اهمية العناية الخارجية
بمستشفى
باالسنان
بنهاالجامعى
ومستشفى بنها
التعليمى واالطفال
التخصصى
عقد ندوة تثقيفية
عن الوقاية من
الحوادث

المكان

المسؤل عن التنفيذ

الجدول
الزمني

مؤشرات األداء

مستشفى
بنهاالجامعى
ومستشفى
بنها التعليمى
االطفال
التخصصى

أعضاء هيئة التدريس أكتوبر
بقسم تمريض األطفال 2018

 كشف بالسادةالحضور
 مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى لألمهات
 -صور

العيادات
الخارجية
بمستشفى
بنهاالجامعى
ومستشفى
بنها التعليمى
واالطفال
التخصصى

أعضاء هيئة التدريس نوفمبر
بقسم تمريض األطفال 2018

 كشف بالسادةالحضور
 مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى لألمهات
 -صور

االمهات بالعيادات العيادات
الخارجية
الخارجية
بمستشفى
بمستشفى
بنهاالجامعى
بنهاالجامعى
ومستشفى بنها التعليمى
التعليمى واالطفال واالطفال
التخصصى
التخصصى

أعضاء هيئة التدريس نوفمبر
بقسم تمريض األطفال 2018

 كشف بالسادةالحضور
 مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى لألمهات
 -صور
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الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي

النشاط

الفئة المستهدفة

المكان

 -13التوعية بأهمية الفطام

 عقدندوةتثقيفيةعن الفطام

االمهات بالعيادات
الخارجية
بمستشفى
بنهاالجامعى
ومستشفى بنها
التعليمى واالطفال
التخصصى

 -14ندوة عن كيفية التحكم
فى العدوى

 عقدندوةتثقيفيةعن كيفية
التحكم فى العدوى

االمهات باالقسام
الداخلية بمستشفى
بنهاالجامعى
ومستشفى بنها
التعليمى واالطفال
التخصصى

 - 15ندوة تثقيفية عن
الوقاية من االمراض
المعدية

 عقدندوة تثقيفيةعن الوقاية من
االمراض المعدية

االمهات باالقسام
الداخلية بمستشفى
بنهاالجامعى
ومستشفى بنها
التعليمى واالطفال
التخصصى

العيادات
الخارجية
بمستشفى
بنهاالجامعى
ومستشفى
بنها التعليمى
واالطفال
التخصصى
االقسام
الداخلية
بمستشفى
بنهاالجامعى
ومستشفى
بنها التعليمى
واالطفال
التخصصى
االقسام
الداخلية
بمستشفى
بنهاالجامعى
التعليمى
واالطفال
التخصصى

11

المسؤل عن التنفيذ

الجدول
الزمني

أعضاء هيئة التدريس نوفمبر
بقسم تمريض األطفال 2018

مؤشرات األداء
 كشف بالسادةالحضور
 مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى لألمهات
 -صور

أعضاء هيئة التدريس
بقسم تمريض األطفال

ديسمبر  -كشف بالسادة
 2018الحضور
 مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى لألمهات
 -صور

أعضاء هيئة التدريس
بقسم تمريض األطفال

نوفمبر  -كشف بالسادة
 2018الحضور
 مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى لألمهات
 -صور

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي

النشاط

 -16ندوة تثقيفية عن
الغذاء الصحى المتوازن

عقد ندوة تثقيفيةعن الغذاء
الصحى المتوازن

 -17ندوة تثقيفية عن
العناية بالحضانات

عقد ندوة تثقيفيةعن العناية
بالحضانات

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ
أعضاء هيئة التدريس
بقسم تمريض األطفال

االمهات باالقسام االقسام
الداخلية بمستشفى الداخلية
بمستشفى بنها
بنها التعليمى
التعليمى
والعيادات
والعيادات
الخارجية
الخارجية
بمستشفى
بمستشفى
بنهاالجامعى
بنهاالجامعى
أعضاء هيئة التدريس
وحدات
الممرضات
بقسم تمريض األطفال
بوحدات االطفال االطفال
المبتسرين
المبتسرين
بمستشفى
بمستشفى
بنهاالجامعى
بنهاالجامعى
و التعليمى
ومستشفى بنها
التعليمى واالطفال واالطفال
التخصصى
التخصصى

12

الجدول
الزمني

مؤشرات األداء

نوفمبر  -كشف بالسادة
 2018الحضور
 مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى لألمهات
 صورديسمبر  -كشف بالسادة
 2018الحضور
 مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى للممرضات
 -صور

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي

النشاط

 -18ندوة عن كيفية التحكم
فى العدوى

 عقدندوةتثقيفيةعن كيفية
التحكم فى العدوى

 رفع مستوي الوعيالصحي لطالب جامعة
الطفل

ندوات تثقيفية
لطالب جامعة
الطفل

الفئة المستهدفة

المكان

وحدات
الممرضات
بوحدات االطفال االطفال
المبتسرين
المبتسرين
بمستشفى
بمستشفى بنها
بنهاالجامعى
التعليمى
ومستشفى
بنها التعليمى
واالطفال
التخصصى
كلية
طالب جامعة
التمريض
الطفل في المراحل
العمرية اآلتية-:
من  13 – 12سنة
من  14-13سنة
من  16 -15سنة
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المسؤل عن التنفيذ

الجدول
الزمني

مؤشرات األداء

أعضاء هيئة التدريس نوفمبر
بقسم تمريض األطفال 2018

 كشف بالسادةالحضور
 مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى للممرضات
 -صور

ابريل
2012

 كشف بالسادةالحضور
 مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى لدى الطالب
 -صور

وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية
البيئة
 +أعضاء هيئة
التدريس بقسم األطفال

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي

النشاط

 -18التعريف بمرض لين
العظام وكيفية التعامل معه

 عقد ندوة تثقيفيةعمل حول
التعريف بمرض
بمرض لين
المفاصل والتعامل
مع مصابيه

 -12التوعية بالوقاية من
األمراض المعدية

عقد ندوة تثقيفية
عن كيفية التعامل
والوقاية من
األمراض المعدية

الفئة المستهدفة

المكان

نزالء دار المسنين دار المسنين

المدارس

طالب المدارس

14

المسؤل عن التنفيذ

الجدول
الزمني

مؤشرات األداء

أعضاء هيئة التدريس
بقسم تمريض صحة
المجتمع

نوفمبر
2018

 كشف الحضور تسجيل الزيارة فيسجل الدار
 صور مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
وعى النزالء

 أعضاء هيئةالتدريس بقسم
تمريض صحة
المجتمع

مارس
2012

 كشف الحضور خطاب الموافقه صور مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى
زيادة وعى الطالب

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي
التوعية بمفهوم الصحة

 -20التوعية بالمشاكل
المتعلقة بصحة افراد
األسرة

 -20التوعية عن كيفية
التعامل مع النزف أثناء
الحمل

النشاط
ندوة تثقيفية عن
الصحة

ندوة تثقيفية عن
لمشاكل المتعلقة
بصحة افراد
األسرة

 عقد ندوة تثقيفيةللتوعية عن
النزف أثناء الحمل
وكيفية التعامل
معه

الفئة المستهدفة
طالب كلية
حاسبات
ومعلومات

السيدات
المترددات على
مركز رعاية
األمومة والطفولة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

كلية حاسبات
ومعلومات

وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية
البيئة وأعضاء هيئة
التدريس بقسم
تمريض صحة
المجتمع
 أعضاء هيئةالتدريس بقسم
تمريض صحة
المجتمع

مركز رعاية
األمومة
والطفولة

مستشفى بنها
الجامعى

السيدات
المترددات على
العيادات الخارجية
بمستشفى بنها
الجامعى

15

أعضاء هيئة التدريس
بقسم تمريض صحة
المرأة والتوليد

الجدول
الزمني

مؤشرات األداء

ابريل
2012

 كشف الحضور صور مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى الطالب

ابريل
2012

 كشف الحضور صور مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى
زيادة وعى السيدات

أكتوبر
2018

 كشف الحضور صور مطوية مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى لألمهات

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي
 -24رفع المستوى
الصحى للسيدات
المترددات علي العيادات
الخارجية بالمستشفيات

النشاط

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

ندوة بعنوان
األمراض
المصاحبة للحمل

مستشفي بنها
السيدات
أعضاء هيئة التدريس
الجامعي
المترددات علي
بقسم تمريض صحة
العيادات الخارجية
المرأة والتوليد
بمستشفي بنها
الجامعي

ندوه عن
مضاعفات النفاس

مستشفي بنها
السيدات
أعضاء هيئة التدريس
التعليمى
المترددات علي
بقسم تمريض صحة
العيادات الخارجية
المرأة والتوليد
بمستشفي بنها
التعليمى
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الجدول
الزمني
أكتوبر
2018

يوليو
2012

مؤشرات األداء
 كشف الحضور صور مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى للسيدات
المترددات على
مستشفي بنها الجامعي

كشف الحضور
 صور مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى للسيدات
المترددات على
مستشفي بنها التعليمى

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي
 -22تدريب العاملين
بالكلية علي منظومة
االطفاء المدني للحريق
نشر الوعى الصحى
بالمجتمع المحيط

النشاط

الفئة المستهدفة

التدريب علي
منظومة االطفاء
المدني للحريق

المكان

العاملين بالكلية
واالداريين +
أعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة
 طالب جامعةبنها

كلية
التمريض

مركز الخدمة العامة
للتدريب والتعليم
المستمر( وحدة ذات
طابع خاص )

ديسمبر
2018

ندوة عن االساليب  -طالب الدراسات
العليا
االحصائية

كلية
التمريض

طالب الدراسات
العليا

كلية
التمريض

مركز الخدمة العامة
للتدريب والتعليم
المستمر( وحدة ذات
طابع خاص )
مركز الخدمة العامة
(وحدة ذات طابع
خاص )

ديسمبر
2018

ندوة عن كيفية
مكافحة العدوي

 دورة عن كيفيةتفريغ البيانات
االحصائية

كلية
التمريض

المسؤل عن التنفيذ

17

أعضاء هيئة وحدة
األزمات والكوارث

الجدول
الزمني
يناير
2012
فبراير
2012

مؤشرات األداء
 كشف الحضور صور مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى للعاملين بالكلية
 كشف الحضور صور عمل اختبار قبلىوبعدى

 كشف الحضور صور عمل اختبار قبلىوبعدى

طوال العام  -كشف الحضور
 صورالدراسي
 عمل اختبار قبلىبالتنسيق مع
وبعدى
المعنيين

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي

 -25رفع كفاءة وتنمية
مهارة مهنة التمريض

النشاط

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

 دورة عن كيفيةاستخدام المكتبة
الرقمية

طالب الدراسات
العليا

كلية
التمريض

مركز الخدمة العامة
(وحدة ذات طابع
خاص )

طوال العام  -كشف الحضور
 صورالدراسي
 عمل اختبار قبلىبالتنسيق مع
وبعدى
المعنيين

 دورة عن كيفيةالتسجيل علي بنك
المعرفة المصري

طالب الدراسات
العليا

كلية
التمريض

مركز الخدمة العامة
(وحدة ذات طابع
خاص )

طوال العام  -كشف الحضور
 صورالدراسي
 عمل اختبار قبلىبالتنسيق مع
وبعدى
المعنيين

دورات تخصصية
فى علوم
التمريض

العاملين بمهنة
التمريض

مركز
التدريب
ببنها
 مقر نقابةالتمريض
ببنها

اعضاء هيئة التدريس
بالكلية
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الجدول
الزمني

سبتمبر الى
يونيو
2012

مؤشرات األداء

 كشف الحضور -صور

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي
 نشر الوعىالصحى عن
السالمة والصحة
المهنية للعاملين
بالكلية

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

الهدف التنفيذي

أعضاء هيئة
ورشة عمل حول
 -1التوعية بأهمية خطط
التدريس والهيئة
كيفية إخالء مبانى
االخالء
المعاونة والعاملين
الكلية وكذلك
االستخدام الصحيح والطالب بالكلية
لطفايات الحريق
العاملين بالكلية
عقد عدة ندوات
 -2التوعية بمخاطر
واإلدارين
التدخين وآثاره السلبية علي للتوعية بمخاطر
التدخين
الصحة وعالقته بحدوث
كوارث بالمؤسسة

-3ورشة عمل عن
السالمة والصحة المهنية

النشاط

عقد ورشة عمل
عن السالمة
والصحة المهنية

أعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة واإلدارين
والعمال بالكلية

12

الجدول
الزمني

مؤشرات األداء

كلية
التمريض

وحدة إدارة األزمات
والكوارث

ديسمبر
2018

 وجود سجل التسجيلالخاص بورشة العمل
 -صور

كلية
التمريض

وحدة إدارة االزمات
والكوارث

سبتمبر
2018

 كشف الحضور صور مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى العاملين بالكلية
 تفعيل قرار منعالتدخين

كلية
التمريض

وحدة إدارة االزمات
والكوارث

ديسمبر
2018

 كشف الحضور صور مناقشة علمية لمعرفةتأثير الورشة فى زيادة
الوعى أعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة واإلدارين
والعمال بالكلية

أكتوبر
2018

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

 تنمية مهاراتالطالب بالكلية
من خالل
المشاركة
المجتمعية

الهدف التنفيذي

الجدول
الزمني

النشاط

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

ندوة عن اإلسعافات
األولية

 عقد ندوة عناإلسعافات األولية

اإلدارين والعمال
بالكلية

كلية
التمريض

وحدة إدارة االزمات
والكوارث

ديسمبر
2018

 -1عقد برنامج توجيهي
لطالب االمتياز

دورات تدريبية
وتثقيفية لطلبة
اإلمتياز

طالب االمتياز

كلية
التمريض

أعضاء هيئة التدريس
بقسم ادارة خدمات
التمريض واعضاء
هيئة التدريس باألقسام
العلمية بالكلية

سبتمبر
2018

مؤشرات األداء
 كشف الحضور صورمناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى الطالب
 كشف الحضورالطالب
 نسخة من البرنامجالتوجيهيى
 -صور

 -2تنمية مهارات الطالب

 دورات تدريبيةعن أهمية البريد
اإللكترونى
الجامعى

طالب الكلية +
طالب الدراسات
العليا +أعضاء
هيئة التدريس

كلية
التمريض

نادي التكنولوجيا بكلية من سبتمبر
التمريض باالشتراك  2018إلي
يوليو
مع وحدة تكنولوجيا
2012
المعلومات بالكلية

كشف الحضور
الحضور
 -صور

 -3تنمية مهارات الطالب

طالب الكلية +
 دورات عنكيفية التسجيل علي طالب الدراسات
العليا  +أعضاء
بنك المعرفة
هيئة التدريس
المصري

كلية
التمريض

نادي التكنولوجيا بكلية من سبتمبر
التمريض باالشتراك  2018إلي
يوليو
مع وحدة تكنولوجيا
2012
المعلومات بالكلية

كشف الحضور
الحضور
 -صور
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الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي

النشاط

الفئة المستهدفة

المكان

 دورة تدريبة عن أعضاء هيئةكيقية إدارة المواقع التدريس بالكلية
االلكترونية

كلية
التمريض

 دورة تدريبة عن طالب +أعضاءهيئة التدريس
كيقية تفعيل
بالكلية
المقررات
االلكترونية

كلية
التمريض

دورة تدريبية عن
كيفية إستخدام
الفوتوشوب

طالب الكلية

كلية
التمريض

المسؤل عن التنفيذ

الجدول
الزمني

نادي التكنولوجيا بكلية مارس
التمريض باالشتراك 2012
مع وحدة تكنولوجيا
المعلومات بالكلية
نادي التكنولوجيا بكلية نوفمبر
التمريض باالشتراك 2018
مع وحدة تكنولوجيا
إبريل
المعلومات بالكلية
2012
فبراير
نادي التكنولوجيا بكلية
2012
التمريض باالشتراك
مع وحدة تكنولوجيا
المعلومات بالكلية

مؤشرات األداء
كشف الحضور
الحضور
 صوركشف الحضور
الحضور
 صوركشف الحضور
 -صور

عقد ندوة
لإلسعافات األولية

الطالب الجدد
للفرقة األولى

كلية
التمريض

اسرة من اجل مصر
باإلشتراك مع فرع
الهالل االحمر

سبتمبر -
اكتوبر
2018

كشف الحضور
 -صور

عقد ندوة لزيادة
وعى الطالب عن
مجال التمريض
والفرص المتاحة
بعد التخرج

الطالب الجدد
للفرقة األولى

كلية
التمريض

اسرة من اجل مصر

سبتمبر -
اكتوبر
2018

كشف الحضور
 -صور
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الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي

النشاط

الفئة المستهدفة

التمريض
عقد ندوة تثقيفية
عن اخالقيات مهنة بمستشفى بنها
الجامعى
التمريض
طالب المدارس
عقد ندوة تثقيفية
عن بعض
الموضوعات مثل
(النظافة
الشخصية-
اإلسعافات األولية
مشورة – قبل
الزواج – فيرس
سى)
الطالب
عقد ندوة
لإلسعافات األولية

 -4عقد دورات تأهيلية
تمكن الطالب من
المشاركة في خدمة
المجتمع

-1عقد ندوة عن
مهارات التواصل
لطالب كلية
التمريض

المسؤل عن التنفيذ

الجدول
الزمني

المكان
مستشفى بنها
الجامعى

اسرة من اجل مصر

مدرسة ام
المؤمنين-
مدرسة هدي
شعراوى

اسرة من اجل مصر

سبتمبر -
اكتوبر
2018
نوفمبر -
ديسمبر
2018

كلية التربية – اسرة من اجل مصر
الفنون
تطبيقية-
حاسبات
ومعلومات
أعضاء هيئة التدريس
كلية
التمريض بقسم ادارة الخدمات
التمريضية

طالب كلية
التمريض
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نوفمبر -
ديسمبر
2018
فبراير
2012

مؤشرات األداء
كشف الحضور
 صوركشف الحضور
 -صور

كشف الحضور
 -صور

 مناقشة علمية لمعرفةتأثير الندوة فى زيادة
الوعى للطالب
 سجل الحضورصور

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

الهدف التنفيذي

النشاط
عقد ندوة عن
مهارات اتخاذ
القرار وحل
المشكالت

 تنمية روحالعطاء لدي
األفراد وحب
العمل التطوعي

 -1خلق روح من الحب
والتراحم بين الطالب
وفئات المجتمع

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

طالب كلية
التمريض

كلية
التمريض

دار االيتام

 زيارة دار األيتام األطفال فى دوراأليتام
وتوزيع هدايا
عينية لألطفال فى
دور األيتام

زيارة دار المسنين نزالء دار المسنين دار المسنين
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الجدول
الزمني

مؤشرات األداء

أعضاء هيئة التدريس
بقسم ادارة الخدمات
التمريضية

ابريل
2012

قياس تأثير الندوة في
زيادة وعي الطالبات
من خالل تحليل نتائج
االختبار القبلي والبعدي

وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية
البيئة باالشتراك مع
أعضاء هيئة التدريس
باألقسام العلمية بالكلية

ابريل
2012

 صور لألحتفال مشاركة فعالة منالسادة أعضاء هيئة
التدريس والطالب
 تسجيل زيارة الكليةفى سجالت دور األيتام

أعضاء هيئة التدريس
بقسم قسم تمريض
صحة المجتمع

ديسمبر
2018

 صور لالحتفال مشاركة فعالة منالسادة أعضاء هيئة
التدريس والطالب
 تسجيل الزيارة فيسجالت الدار

الموازنة
التقديرية

الهدف
اإلستراتيجي

 خلق فرصعمل متميزة
للخريجين داخل
المؤسسات
الصحية الكبرى

الهدف التنفيذي

النشاط

الفئة المستهدفة
أطفال مستشفي
57357

 -2تنمية روح العطاء
وحب العمل التطوعي

زيارة لمستشفي
57357

 -1توفير فرص عمل
مميزة للخريجين

عقد بروتوكوالت
تعاون مع العديد
من المؤسسات
الصحية الكبري

طالب اإلمتياز

 -2تقديم الدعم المعنوي
لخريجي الكلية

تنظيم حفل سنوى
للخريجين

خريجى كلية
التمريض

المكان
مستشفي
57357
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المسؤل عن التنفيذ

الجدول
الزمني

مؤشرات األداء

اللجنة االجتماعية
إلتحاد كلية التمريض
باالشتراك مع اعضاء
هيئة التدريس
والطالب االقسام
العلمية

أكتوبر
2012

صور
 مشاركة فعالة منالسادة أعضاء هيئة
التدريس والطالب
 تسجيل الزيارة فيسجالت المستشفي

كلية
التمريض

وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

أغسطس
2018

صور من بروتوكوالت
التعاون

كلية
التمريض

 وحدة الخريجين وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع

أكتوبر
2018

 صور شهادات دعوه لممثلىاألطراف المجتمعية

الموازنة
التقديرية

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

الجدول
الزمني

مؤشرات األداء

الهدف
اإلستراتيجي

 -3إعداد خريج لسوق
العمل

الملتقي الوظيفي

خريجى كلية
التمريض

كلية
التمريض

 وحدة الخريجين وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع

مايو2012

 كشف الحضور صور دعوه لممثلىاألطراف المجتمعية
 سجل الحضور -صور

 -تمكين الطالب مبادرة الرائد الجامعي

 دورات تدريبيةوندوات تثقيفية
للطالب

طالب كلية
التمريض بالفرقة
الثانية والثالثة

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

2016وممت
دة إلى 54
شهر

 كشف الحضور -صور

وحدة تكنولوجيا
المعلومات

طوال العام
الدراسي

صور للخطة على موقع
الكلية ووحدة تكنولوجيا
المعلومات

للمشاركة الفعلية
في أنشطة خدمة
المجتمع وتنمية
البيئة.
 تعظيم دورالكلية في الخدمة
المجتمعية
وتنمية البيئة

الهدف التنفيذي

النشاط

 نشر خطةوضع سياسة للدعاية
واإلعالن والتسويق عن الخدمة المجتمعية
على صفحة الكلية
الخدمات التي تقدمها
والوسائل المختلفة

كلية
التمريض

أعضاء هيئة
التدريس والطالب
والعاملين بالكلية

الكلية
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كلية
التمريض

الموازنة
التقديرية

الهدف التنفيذي

الهدف
اإلستراتيجي

دعم التواصل مع
الخريجين

 متابعةالخريجين وسبل
التواصل معهم

مدير وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.م.د /امال غريب

النشاط

الفئة المستهدفة

المكان

المسؤل عن التنفيذ

 استكمال قاعدةبيانات
الخريجين
 نشرها عليشبكة المعلومات

خريجي الكلية

كلية
التمريض

وحدة الخريجين

وكبل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.د /هناء عبدالجواد

الجدول
الزمني
طوال
العام
الدراسي

مؤشرات األداء
قاعدة بيانات
الخريجين

عميد الكلية
أ.د /هويدا صادق عبد الحميد
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الموازنة
التقديرية

