
 
 2018/2022 للعام شمس عين جامعة -التمريض لكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع خطة

طالب المدارس وكبار ) والمجتمع الخارجى أوال: أنشطة تخصصية تنفذ بواسطة االقسام العلمية و تستهدف الطالب والعاملين بالكلية والجامعة وهيئة التمريض والمرضى بالمستشفيات

 والقطاع الميدانى( السن

اف دااله

 االستراتيجية

 داءمؤشرات اال الفترة الزمنية المسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ الفئة المستهدفة األنشطة

 
 
 

 
 

تعزيز دور 

الكلية في الخدمة 

المجتمعية و 

 تنمية البيئة

 الكلية خطة تحديث 
 و البيئة وتنمية لخدمة
 وحدة دور تعزيز

 بالكلية المجتمع

    وكيلة الكلية
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
 البيئة

  وحدة المجتمع و
 البيئة

2018-2022   توافر خطة
معنمدة ذات اطار 

ذمني نوضح 
البرامج و 
االنشطة 
   ةيالمجتمع

 تعاون بروتوكوالت عقد•

 المجنمعية الهيئات مع

 او للتدريب سواء المختلفة

 العلمي البحث

   2022-2018 الكلية عميدة  توافربروتوكوالت 
 التعاون

 تنفيذ في الكلية مشاركة•

( تطبيق أو تفعيل) 

 التي البحثية المشروعات

 المجتمع تخدم

   هيئة أعضاء 
 التدريس

 تنفيذ تقارير توافر • 2018-2022

 البحثية المشروعات

  إقامة أسبوع للتوعية 
البيئية المجتمعية و 

كل فصل دراسي 
دور  بالكلية لتفعيل

 المشاركة المجتمعية
 

   هيئة أعضاء 
 التدريس

2018-2022   توافر تقارير
 البرامج التدريبية

 شهادات التقدير



 
اف دااله

 االستراتيجية
 داءمؤشرات اال الفترة الزمنية المسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ الفئة المستهدفة األنشطة

التوسع في 

رفع الوعي 

الصحي و 

البيئي للفئات 

المستهدفة 

في الهيئات 

 المجتمعية

  تنفيذ برامج تدريبية

للمجتمع الخارجي 

بالطرق التقليدية أو 

عن طريق شبكة 

 المعلومات

   هيئة أعضاء 
 التدريس

2018-2022   توافر تقارير

 البرامج التدريبية 

  توافر استمارات

رضاء االطراف 

 المجتمعية

  زيادة الوعي

الصحي للقئات 

 المستهدفة

  العمل نشر روح

التطوعي المجتمعي 

 بين الطالب

 

 

 

 

 

    وكيلة الكلية
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
 البيئة

  وحدة المجتمع و
 البيئة

 رعاية الشباب 

2018-2022   مشاركة فعالة

 للطالب

 
  وجـــود فريـــق

 تطـــوعي



 

اف دااله

 االستراتيجية
 داءمؤشرات اال الفترة الزمنية المسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ الفئة المستهدفة األنشطة

   تكوين فريق تطوعي
هيئة أعضاء من 

التدريس في 
التخصصــــــات 

و  المختلفــــــة
، قـادرين الطالب
العمل علـى 

وحـل  التطوعي 
مشاكل المجتمع 
 المحيطة بالكلية

   2018-2022  

  و تنفيذ العديد تنظيم
مؤتمرات من ال

ندوات المعارض والو
التوعوية و القوافل 

 لتيا الصحية 
تستهدف خدمة 

 الجتمع وتنمية البيئة

    أعضاء هيئة
 التدريس

2018-2022   توافر استمارات

رضاء االطراف 

 المجتمعية

  زيادة الوعي

ئات فالصحي لل

 المستهدفة

 

 

 



 

اف دااله

 االستراتيجية
 داءمؤشرات اال الفترة الزمنية المسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ الفئة المستهدفة األنشطة

 خطط تطوير 
 البحوث وبرامج
 العلمية

 والتدريب
 البحثي

تدريبية عن مبادئ  اتدور

 البحث العلمي
  طالب

الدراسات 
 العليا

  الهيئة
 المعاونة

وحدة تكنولوجيا   بالكلية 
 المعاومات

تحسين قدرات  2018-2022

ومهارات الدراسيين 

 تطبيقعن كيفية 

 العلميمنهحية البحث 

تدريبية عن مبادئ  اتدور

 المستوى اإلحصاء
(1,2&SPSS    ( 

  طالب
الدراسات 

 العليا
  أعضاء هيئة

 التدريس

 

   وحدة تكنولوجيا
 المعاومات

 قدرات تحسين 

 الدراسيين ومهارات

 استخدام كيفية عن

 اإلحصائية البرامج

  تزويد المجتمع
باالختصاصيين 

والخبراء في 
مختلف 

 دورات التنمية البشرية
 مهارات التفاوض   -
  التواصلمهارات  -
 مهارات إدارة الوقت  -

  أعضاء هيئة
التدريس 
والهيئة 

المعاونة 

   وحدة تكنولوجيا
 المعاومات

تحسين قدرات  

ومهارات أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

المعاونة واإلداريين 



المجاالت مع 
مراعاة 

 االحتياجات
المتطورة في 

النواحي 
 التعليمية

 مهارات حل المشكالت  -
 مهارات القيادة   -
 مهارات العرض الفعال  -
 TOTتدريب المدربين  -

واإلداريين 
 والطالب

 والطالب

 

 
اف دااله

 االستراتيجية

 األداءمؤشرات  الفترة الزمنية المسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ الفئة المستهدفة األنشطة

 نظيم ندوات ت
لتوعية الطالبات 
 والعاملين بالكلية

وكذلك العمل على 
اشراك الطالبات 

 في عمل
مجالت حائط 

بالكلية للتوعية 
بما هو جديد في 

مجال خدمه 
 المجتمع

 هشاشة العظام 
  تغذية األطفال بين

 الواقع و المأمول
 التربية الذكية 
  التباعد االجتماعى

وصورة فى ظل 
التعايش مع فيروس 

 كورونا المستجد

 هيئة أعضاء 
 التدريس
 والهيئة

 المعاونة

 الكلية طالب  

   وحدة خدمة
 المجتمع و البيئة

2018-2022  الوعى زيادة 
 الفئة لدى

 المستهدفة

 عداد ممرضين ا
وممرضات ذو 
مهارة وكفاءة 

عالية في تقديم 
الرعاية 

التمريضية 
 للمرضى

حسب المعايير 

  حقوق و واجبات
المريض داخل 

 المستشفي

  الطالب تحت
التخرج وطالب 
 الدراسات العليا

  العاملين
 باالكلية

   وحدة خدمة
 المجتمع و البيئة

   زيادة وعي الطالب
بحقوق و واجبات 

 المريض



األكاديمية 
العالمية في مجال 
تعزيز التعاون مع 
عدد من الجهات 

 خارج الجامعة
لتدريب الخريجين 

 في تلك الجهات

 

 
 االهداف

 االستراتيجية

 عن المسئول التنفيذ مكان المستهدفة الفئة األنشطة

 التنفيذ

 األداء مؤشرات الزمنية الفترة

 خدمات تقديم 
 متمثلة مجتمعية

 بقوافل القيام في
 تمريضية

 قوافل تمريضية

 

 من الوقاية طرق 
 19 كوفيد

 األمراض و السمنة 
 المزمنة

 فيروس من الوقاية 
 الكبدى االلتهاب
 الوبائى

 المبكر الكشف 
 الثدى لسرطان

  المجتمع المدنى
في  و المدارس

الزاوية 
  الحمراء
 

   قسم تمريض
 صحة المجتمع

زيادة الوعى لدى الفئة  

 المستهدفة

 



 أنشطة خارجية تنفذ بواسطة إدارة الكلية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمعثانيا: 

الفئة  األنشطة االستراتيجية االهداف

 المستهدفة

مكان 

 التنفيذ

المسئول عن 

 التنفيذ

الفترة 

 الزمنية

مؤشرات 

 النجاح

 خدمة في المشاركة 
 من وتنميته المجتمع

 المباشر التفاعل خالل
 مع والمستمر
 مؤسساته

 االقتصادية 
 والثقافية واالجتماعية

 المشورة وتقديم
 لهذه والفنية العلمية

 بما المؤسسات،
 يؤدى

 المجتمع استفادة إلى 
 الجامعة طاقات من

 وإمكانياتها

  تدريب
كليات 

جامعة عين 
شمس على 

فرق مكافحة 
العدوى 

    بالمستشفيات

أعضاء هيئة 

التدريس 

والهيئة 

المعاونة 

واإلداريين 

 والطالب
بمختلف كليات 

جامعة عين 

 شمس

   قطاع
شئون 

وحدة خدمة 
المجتمع 
وتنمية 

لبيئة 
 بالكلية

2018-
2022 

 

 

  



 


