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 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -7

 

 التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة   7/1/1

ــة التــدريس ومعــاون • يهم والطلبــة علــى المشــاركة تحــرص إدارة الكليــة علــى تحفيــز وتشــجيع أعضــاء هيئ
بمـا مـن الخدمـة  الخـدمات المجتمعيـة وتنميـة البيئـة مـع توعيـة المسـتفيدين فـيالمجتمعية بصورة فعالة 

 :تقدمه الكلية من خدمات التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة بصفة مستمرة من خالل

توزيعهــا علــى الطــالب و  يــتم التــيلجنــة خدمــة المجتمــع و تنميــة البيئـة  إصــدارات والمطبوعـات  -1
 .يئة التدريس و األطراف المجتمعيةه أعضاء

لتوعيـة السـيدات داخـل الجامعـة وخارجهـا خاصـة  عداد مطويـات تثقيفيـةبإ قيام عدد من أقسام الكلية: مثل 
@:الموضوعات التالية في

 الحمل اآلمن •

 للثدي الذاتيالفحص  •

 هشاشة العظام •

 الرضاعة الطبيعية •

 .الخدمة المجتمعية لطالب الكليةعقد ندوات توعية ب -2

مجتمــع الإقامــة حملــة التوعيــة الصــحية عــن أضــرار التــدخين مشــاركة مــن قســم تمــريض صــحة 
 :فى المدارس اآلتية احتفالية منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للتدخين فيبالكلية 

 17/3/2010   مدرسة خالد بن الوليد •

 7/4/2010   مدرسة الشيخ حسانين •

 14/4/2010   ة سيدى ياسينمدرس •

 24/3/2010   مدرسة أبو بكر الصديق •

   .مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة فيعقد مؤتمرات وورش عمل  -3

 للكلية  اإللكترونيةيتم نشر خطة األنشطة على الصفحة 

 خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/1
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 الخطة واحتياجات المجتمع    7/1/2
التدريبية والنـدوات والقوافـل مـن خـالل قامت الكلية بإجراء دراسة حول احتياجات المجتمع من الدورات  •

ــة التمــريض بالمستشــفيات وذلــك  وضــع خطــة  فــيبهــا  لالســتعانةاســتمارة اســتبيان عــن احتياجــات هيئ
 رامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة سنوية لتصبح الخطة معتمدة على أولويات المجتمعلب

 )1-7مرفق (

بنــاء علـــى أولويـــات البيئـــة وقــد بنيـــت الخطـــة لخدمـــة المجتمــع وتنميـــة موثقـــة  إســتراتيجيةتوجــد خطـــة  •
                                             .احتياجات المجتمع المحيطو 

 :بتطبيق خطة خدمة المجتمع من خالل الممارسات التاليةقامت الكلية  •

o عقد دورات اإلسعافات األولية لألطراف المجتمعية. 

o ت الصحية للقرى المختلفةإقامة القوافل الصحية لتلبية االحتياجا. 

o  التمــريض بــالمراكز الصــحية المختلفــة  العضــاءالتدريبيــة  االحتياجــاتعقــد نــدوات وورش عمــل لتلبيــة
 :مثال ذلك للفئات المختلفة بالمجتمع الصحيوحلقات التثقيف 

  إلـــى  عمـــل قاعــدة بيانـــات للــراغبين فـــي التبــرع بالـــدم عنـــد الحاجــة"إقامــة ورشــة عمـــل بعنــوان
 ". ات الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات الجامعيةالمستشفي

  ألعضــاء هيئــة  30/3/2010بتــاريخ "  مالتــدليك العالجــي فــي تخفيــف اآلال" ورشــه عمــل بعنــوان
 التدريس بالكلية والعاملين

 األستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس ووكيل الكلية  –محمد مرسال حمد . د.أ  :المحاضر 
  ية الرياضية لشئون العليم والطالبالترب             

 فوزية السيد أبو سعد / د  -: ومنسق اللقاء –مقرر الورشة 
 المدرس بقسم تمريض األطفال والمنسق األكاديمي بالكلية                                  

  ب الكليـة لطال 4/5/2011يوم األربعاء الموافق " الوقاية من الحوادث المنزلية"إقامة ندوة بعنوان
 .والمدن الجامعية 

 حملة التوعية بأمراض الكبد والفيروسات في طرق الوقاية والعالج والتشخيص. 
 التوعية عن األمراض الطفيلية بمدرسة سيدي يسن االبتدائية. 

  ــاز عــن طبيعــة العمــل وطــرق التــدريب بالمستشــفيات ) 2(إقامــة عــدد دورة تدريبيــة لطالبــات االمتي
 .الجامعية

  ـــة عـــن دورة تدر ـــرار ومهـــارات التعلـــيم والتواصـــل المســـتمر" يبي بمستشـــفيات الطـــوارئ " اتخـــاذ الق
 .لهيئة التمريض بمستشفيات الطوارئ والباطنة 26/4/2010, 24والباطنة بالجامعة بتاريخ 
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  بمركـز "توعية الفريق الصحي بخطورة التعامل العالج الكيمـاوي " ندوه تثقيف صحي تحت عنوان
 .لهيئة التمريض بالمركز  24/5/2010بتاريخ  األورام بالجامعة

  23/5/2010بتـاريخ " االكتشاف المبكر لسرطان الثـدي لـدى السـيدات " ندوه توعية صحية عن 
 بالكلية لسيدات جامعه المنصورة

 كريمه سليمان الشامي  المدرس بقسم تمريض البالغين بالكلية/ د -:المحاضر 
 . 2010ايو العالمية باليوم العالمي للتدخين م •

  -:أهداف الحملة  
o  2010مشاركة في الحملة القومية السنوية الخامسة عشر لمكافحة التدخين  
o  2010مشاركة في اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين مايو 
o  توعية صحية لطلبة المدارس عـن أضـرار التـدخين والمشـاكل التـي تنـتج عـن التـدخين فـي

 مصر 
 :لمدارس اآلتية وقد تمت الحمالت في كل من ا

 مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية المشتركة 
 .17/3/2010األربعاء الموافق   -:التاريخ 

 ربـاب جـاد     المدرس المساعد بقسم تمريض صحة المجتمع بالكلية / د   -:مقرر الحملة 
 مدرسة أبو بكر الصديق اإلسالمية االبتدائية المشتركة 
 .24/3/2010موافق األربعاء ال  -:التاريخ  
 مدرسة الشيخ حسنين االبتدائية المشتركة 

 .7/4/2010األربعاء الموافق   -:التاريخ 
 رشا عباس   المعيدة بقسم تمريض صحة المجتمع بالكلية / د   -:مقرر الحملة 

 مدرسة سيدي ياسين االبتدائية 
 .14/4/2010األربعاء الموافق   -:التاريخ

 هبة جاد اهللا   المعيدة بقسم تمريض صحة المجتمع بالكلية / د -:مقرر الحملة 
 مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية المشتركة

 .17/3/2010األربعاء الموافق   -:التاريخ
 رباب جـاد     المدرس المساعد بقسم تمريض صحة المجتمع بالكلية/ د -:مقرر الحملة 

 :وقد شارك في اإلعداد والتنظيم 
، أعضاء لجنة شئون خدمة المجتمـع وتنميـة البيئـة بالكليـة، بعـض صحة المجتمع قسم تمريض

 .اإلداريين ، والعديد من الطالب 
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 مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس الكلية 7/2/1
 :تقوم الكلية بإشراك األطراف المجتمعية فى مجالسها عن طريق

 الصحية بجامعة المنصورة بمجلس الكلية  فياتالمستشمشاركة ممثل عن  .1

 مشاركة ممثل من وزارة الصحة بمجلس الكلية .2

 تدريب الطالب في المستشفيات المختلفةتسهيل  تشارك األطراف المجتمعية في •
الخريجين يشاركون الفئات المجتمعية فـي المناسـبات واالحتفـاالت عـن طريـق دعـوات تـتم إرسـالها مـن  •

 أنشـطةتنفيـذ  فـيتكريم العديد مـن الفئـات المجتمعيـة فـي حفـل الخـريجين لمسـاندتهم  قبل الكلية وقد تم
 الكلية

هناك اتصاالت وعالقات مستمرة بين الكلية وكافة األطراف المجتمعية ومن أهم أشكالها تدريبيهم  •
                             .                    طبقا الحتياجات المجتمع الصحيةللطالب في المستشفيات وتنفيذ القوافل 

                      

برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة  فيتوجد مساهمات للطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  •
  .والندوات العلمية والمؤتمرات والزيارات الميدانية المحيطة من خالل القوافل الطبية

 
 الكليةرضاء األطراف المجتمعية عن أداء   7/2/2

عن طريق إعداد استمارة تم قياس وتقييم مدي رضاء منظمات سوق العمل عن مستوي خريجي الكلية 
 :كاآلتي استبيان لقياس الرضا

 خريجة الكلية فياستبيان رأى القيادات استمارة  •
 )2-7مرفق (              تقييم أداء الخريجيناستمارة استبيان  •

 :اآلتيعن طريق  فادة منهاوقد تم تحليل تلك النتائج واالست
 .عقد الدورات التدريبية .1
 .زيادة الجزء العملي من التدريب .2
 التدريب فياستخدام أجهزة حديثة  .3
 لموضوعات التدريب الكافيإتاحة الوقت  .4
 .إعطاء اسطوانات للمتدربين .5

 
 

 
 

Uنقاط القوة 

 تفاعل الكلية مع المجتمع  7/2
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مستويين الفردي على ال, تمتلك الكلية رصيدًا من الممارسات في مجال  تنمية وخدمة المجتمع .1
 .والمؤسسي

 .مشاركة ممثلين عن المجتمع المحلى في مجلس الكلية .2

 .يوجد خطة للخدمة المجتمعية .3

باإلضافة  )حاالت حرجة –صحة مجتمع (وجود قسمين بالكلية متخصصين في الخدمة المجتمعية  .4
 إلي باقي األقسام التي لها دور في الخدمة العامة

 الت الطالبيةالمشاركة في الخدمات واالحتفا .5

المشاركة بمطويات وندوات تثقيفية في األسبوع البيئي مما أتاح نشر التوعية الصحية إلي فئات كثيرة  .6
 ومتنوعة 

أعضاء  ةالمشاركة بمطويات وندوات تثقيفية في أسبوع شباب الجامعات  مما ساعد علي زيادة  كفاء .7
 .هيئة التدريس في المشاركة وتنظيم ورش العمل

 ية من خالل البحوث والدراسات في معالجة المشكالت الصحية التي تواجه المجتمعتساهم الكل .8
 

U تحتاج إلى تحسيننقاط 
توضح خطة خدمة المجتمع الموجودة األساليب التي اعتمدت عليها لتحديد احتياجات المجتمع لم  .1

 المحيط

 وضع سياسة للدعاية واإلعالن والتسويق عن الخدمات التي تقدمها الكلية .2

 توجد برامج توعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة معلنة لكافة األطرافال  .3

 وضع آليات إلشراك الجهات الصحية في صنع القرار بالكلية .4

تفعيل وحدة خدمة المجتمع ووضع معايير لمتابعة وتقييم أدائها وتكون معتمدة ومعلنة لكافة األطراف  .5
 المعنية

 دعم قوافل صحية وندوات التوعية .6

 ر روح العمل التطوعي المجتمعي بين الطالبنش .7

 محدودية االستفادة من تحليل نتائج قياس رضا األطراف المجتمعية .8

 ال توجد ممارسات فعلية كافية لتطبيق الخطة اإلستراتيجية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .9

Uمقترحات التحسين 
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المجتمعية  لوضع خطة  فات األطراتحديد األساليب واألولويات التي تتبعها الكلية لتحديد احتياج .1
 المجتمع وتنمية البيئة

 وضع سياسة للدعاية واإلعالن والتسويق عن الخدمات التي تقدمها الكلية .2

 توعية بأنشطة الخطة لكافة األطراف معلنةلل آلية .3

 وضع آليات إلشراك الجهات الصحية في صنع القرار بالكلية .4

تابعة وتقييم أدائها وتكون معتمدة ومعلنة لكافة األطراف تفعيل وحدة خدمة المجتمع ووضع معايير لم .5
 المعنية

 دعم قوافل صحية وندوات التوعية .6

 نشر روح العمل التطوعي المجتمعي بين الطالب .7

 قياس وتقييم مستوى رضا منظمات العمل عن أداء الكلية واالستفادة منها .8


