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 خطة قسم ادارة التمريض من الندوات وورش العمل الخاصة بقطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة  

 2022 / 2021للعام الجامىع   بكلية التمريض

 

الهدف من  النشاط العام  الهدف

 النشاط

الفئة 

 المستهدفة

مكان 

 التنفذ

ات االداء التوقيت مسئول التنفيذ   مؤشر

تفعيل دور   

قسم ادارة 

التمريض فى 

خدمة المجتمع 

و تنمية البيئة 

داخل وخارج 

 الكلية و الجامعة

اتجيات  التأقلم استر

مع ضغوط العمل و 

اق الذهنى   االحتر

 أثناء جائحة كرونا

Coping 

Strategies for 

Work Stress 

and Burnout 

during Covid 

19  

رفع وىع الفئة 

المستهدفة عن 

اتجيات  استر

التأقلم مع 

ضغوط العمل 

اق  و االحتر

أثناء  الذهنى 

 جائحة كرونا

هيئة 

التمريض 

بمستشفيات 

جامعة 

 المنصورة

قاعة 

المؤتمرات  

كلية 

التمريض  

جامعة 

 المنصورة

عواطف . دأ.م. 

 حسن  

 د/ سحر حسن

مايسة فكرى . د

 د.اسماء مصطفى 

 

 

 شهر  

 نوفمت  
نسبة حضور الفئة 

 المستهدفه للدورة

نسبة الرضا للفئه  -

 ورةالمستهدفة للد

نسبة اكتساب  -

الفئة المستهدفة 

بمعرفة 

اتجيات   استر

التأقلم مع ضغوط 

اق  العمل و االحتر

أثناء جائحة  الذهنى 

 كرونا
تفعيل دور قسم 

ادارة التمريض فى 

خدمة المجتمع 

و تنمية البيئة 

داخل وخارج 

 و الجامعةالكلية 

مهارات الذكاء 

العاطفى فى ادارة و 

حل مشكالت هيئة 

 التمريض

Emotional 

Intelligent for 

managing and 

solving 

nursing 

problems 

رفع وىع الفئة 

المستهدفة عن 

مهارات الذكاء 

فى العاطفى 

ادارة و حل 

مشكالت هيئة 

 التمريض

هيئة 

التمريض 

بمستشفيات 

جامعة 

 المنصورة

قاعة 

المؤتمرات  

كلية 

التمريض  

جامعة 

 المنصورة

وسام احمد . دأ.م. 

   السيد

 

 شهر

 يناير
نسبة حضور الفئة 

 المستهدفه للدورة

نسبة الرضا للفئه  -

 ورةالمستهدفة للد

نسبة اكتساب  -

الفئة المستهدفة 

مهارات بمعرفة 

الذكاء العاطفى فى 

ادارة و حل 

مشكالت هيئة 

 التمريض
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خطة قسم ادارة التمريض من الندوات وورش العمل الخاصة بقطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بكلية  تابع

 2022 / 2021التمريض للعام الجامىع
 

 

الهدف من  النشاط العام  الهدف

 النشاط

الفئة 

 المستهدفة

مكان 

 التنفذ

ات االداء التوقيت مسئول التنفيذ   مؤشر

تفعيل دور   

قسم ادارة 

التمريض فى 

خدمة المجتمع 

و تنمية البيئة 

داخل وخارج 

 الكلية و الجامعة

رفع وىع هيئة 

التمريض عىل اهمية 

الممارسة القائمة 

عىل الدالئل و 

مردودها عىل 

ى جودة االداء  تحسي 

 Enhancing 

nursing 

awareness for 

the 

importance of 

evidence-

based practice 

and its impact 

on improving 

quality of 

performance 

رفع وىع 

الفئة 

المستهدفة 

اهمية عن 

الممارسة 

القائمة عىل 

الدالئل و 

مردودها 

عىل 

ى  تحسي 

 جودة االداء

هيئة 

التمريض 

بمستشفيات 

جامعة 

 المنصورة

قاعة 

المؤتمرات  

كلية 

التمريض  

جامعة 

 المنصورة

 أحالم الشاعر. د. أ 

 

 

 شهر

 مارس
نسبة حضور الفئة 

 المستهدفه للدورة

نسبة الرضا للفئه  -

 ورةالمستهدفة للد

نسبة اكتساب  -

الفئة المستهدفة 

اهمية بمعرفة 

الممارسة القائمة 

عىل الدالئل و 

مردودها عىل 

ى جودة االداء  تحسي 

 

 

                                                منسق القسم                                                                                                                                  

      رئيس القسم                                                                                       نهاد الوكيلد/                

 

 أ.د/ هالة جبر محمود 

 

 

 

 

 

 
 


