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 خطة قسم تمريض االطفال لخدمة المجتمع و تنمية البيئة 

  ) تيرم اول وثاني(2020-2019للعام الجامعى 

 

 النشاط

 

 القائم بالتنفيذ

 

 

 المكان /الفئة المستهدفة
 

 الوقت

 
تثقيفية  محاضرات عمل  -1

اثناء  بمستشفي االطفال الجامعي

 :العملى عن التدريب
 التشنجات في االطفال -أ

 الكساح في االطفال  -ب
 التسمم الغذائي -ت
 الحساسية الجلدية في االطفال  -ث
 الديدان المعوية في االطفال  -ج

 

 

طالبات المستوي الثالث 
 )تمريض اطفال(

 

 
امهات االطفال  بمستشفي 

الجامعي بجامعة  االطفال
 المنصورة 

     

 
 

 / سبتمبر شهر

 

اكتوبر/ نوفمبر 
 ديسمبر /

 
 
 

 اعطاء محاضرات تثقيفية عن: -2

اساليب التعزيز في تعديل السلوك  -أ
  االطفال  عند

 التوحد في االطفال -ب
 كيفية االعداد للمدرسة -ت
 ذية في االطفالغامراض سوء الت -ث

الوقاية من امراض الجهاز التنفسي  -ج

 االطفالفي 

الوقاية من االمراض الجلدية في   -ح
 االطفال 

 
  النبوي د/ جيهان

 
 النبوي  د/ جيهان

 د/ ايمان الجيوشي 
 د/ سحر فاروق 

  
 د/ هدي نافع 

 
  د/ اميمة مصطفي 

 
بمركز  والمعلمات  االمهات -

رعاية وتنميةالطفولة)حضانة 

 ( الجامعة
 
 
المدارس بمدينة  -

 المنصورة 

 

 شهر اكتوبر
 

 نوفمبر  
 ديسمبر

 
 فبراير

 مارس 
 

 ابريل 

 اعطاء محاضرات تثقيفية عن:-3
 صعوبات التعلم في االطفال  -أ

اساليب التعزيز في تعديل السلوك  -ب
 عند االطفال 

 

 
 د/ عهود & م م/ احمد صالح 

 
 د/ ماجدة احمد 

الموظفات والعاملين بكلية -
 التمريض  

 

 شهر مايو

  :عن لالطفال  التوعية الصحية -4
 صحة الفم واالسنان -أ

تاثير وسائل االعالم علي سلوك  -ب
 الطفل

 الغذاء الصحي  -ت

الوقاية من الديدان المعوية في   -ث
 االطفال 

 
طالبات المستوي الثالث 

 )تمريض اطفال(
 
 
 
 
 
 
 
 

االطفال بمركز رعاية 
حضانة وتنميةالطفولة)

 الجامعة (
 

 / سبتمبر شهر

 

اكتوبر/ نوفمبر 
 ديسمبر /

 
 



تغذية المريض المصاب  -5
 بالسرطان 

 
صحة الفم واالسنان واللثة   -6

 للمريض المصاب بالسرطان  

 
د/ دعاء عبد الجواد & د/ بشري 

 عطية
 

  دعاء وادي / م م

المرضي المصابون 
بالسرطان وامهاتهم في 

مركز االورام بجامعة 
 المنصورة 

 شهر مارس 

 االزمة الصدرية في االطفال  -7
استخدام المضادات الحيوية في  -8

 االطفال 
تاثير التكنولوجيا  الحديثة علي  -9

 سلوك االطفال 
 االسعافات االولية في االطفال   -10

 د/ هدي نافع & م م/ امل منسي 
 

 م م/ هند وجيه 
 
 

 د/ ريهام حشاد & د/ غادة جمال 
 

 ا .م د/ جوزفين عاطف

الموظفات والعاملين في  
ة جمعية نور الهدي الخيري

 بالمنصورة 

 شهر ابريل 
 

 شهر مايو
  

 شهر يوليو 

 

     رئيس القسم                   اللجنة                                           منسق         

      ا.د/ فوزية السيد ابو سعد        د. سحر فاروق هاشم                                                         

 

 

 


