
 7102-7102ما تم انجازه من خطة القسم فى انشطة خدمة المجتمع            

                                                      بالكلية والجراحة الباطنى تمريض  قسم طةخ

 الخبصة ببلمشبركة فى انشطة الخدمبت المجتمعية

 (1028 /1027)للعبم الجبمعى 

 مؤشز النجبح التكلفة المكبن مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة المخزجبت النشبط الهدف التبريخ

يٍ   الطجىع انثبنث

 1028 يبرص

 

تذريت طالة انكهيخ عهً 

 يهبراد االطعبفبد االونيخ

 

دوح تذريجيخ عٍ 

يهبراد االطعبفبد 

 االونيخ

 

ذريجيخ تحشيخ 

نزفع انجبَت 

انًعزفً نهفئخ 

 انًظتهذفخ

 

 طالة

 انكهيخ

 الباطنى تمريض  قسم

 يهبالكل والجراحة
كهيخ 

 يضتمزال

 كهيخ انتًزيض

 

 % يٍ انفئخ00رضبء

انًظتهذفخ عٍ انُشبط 

 انًقذو

 يٍ   الطجىع انثبنث

 1028 اثزيم

 االمتياز طالب تدريب

 فى التحكم وسائل على

 التخلص وطرق العدوى

 الطبية النفايات من

 عن تدريبية دورة

 فى التحكم وسائل

 وطرق العدوى

 من التخلص

 الطبية النفايات

 تدريبية حزمة

 الجانب لرفع

 للفئة المعرفى

 المستهدفة

 طالة االيتيبس
 الباطنى تمريض  قسم

 بالكلية والجراحة
كهيخ 

 يضتمزال
 يضتمزالكهيخ 

% يٍ انفئخ 00رضبء

انًظتهذفخ عٍ انُشبط 

 انًقذو

يٍ   الطجىع انثبنث

 1028 يبيى
تذريت طالة ايتيبس 

وانهيئخ   انعبيهيٍ و  انكهيخ

انًعبوَخ ثبنكهيخ عهً 

 يهبراد االطعبفبد االونيخ

دورح تذريجيخ عٍ 

 االطعبفبد االونيخ

حشيخ تذريجيخ 

نزفع انجبَت 

انًعزفً نهفئخ 

 انًظتهذفخ

طالة االيتيبس 

و انهيئخ   انعبيهيٍ

 انًعبوَخ ثبنكهيخ

 

قسم تمريض الباطنى 

 والجراحى بالكلية
كهيخ 

 انتًزيض
 انتًزيضكهيخ 

% يٍ انفئخ 00رضبء

انًظتهذفخ عٍ انُشبط 

 انًقذو
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يٍ   الطجىع انثبنث

 1028 يىَيى

 

حًهخ تىعيخ عٍ طزطبٌ 

وانفحص  نهطبنجبد انثذي 

 انذاتً نهثذي

 

 

حًهخ تىعيخ عٍ 

 طزطبٌ انثذي

 

حشيخ تذريجيخ 

نزفع انجبَت 

انًعزفً نهفئخ 

 انًظتهذفخ

 

طبنجبد انكهيخ 

وااليتيبس  

 االداريبد

 وانعبيالد ثبنكهيخ

 

وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

قسم تمريض الباطنى 

 والجراحى بالكلية

طالب الجمعية العلمية  -

 بالكلية

 

كهيخ 

 انتًزيض

 

 كهيخ

 انتًزيض  

 

يٍ   الطجىع انثبنث

 1028 يىنيى

يظتىي انىعً   رفع

انصحً نطالة 

 انكهيخ  االيتيبس

َذوح عٍ 

 انكجذيخانفيزوطبد 

 طالة االيتيبس 

 انكهيخ

الباطنى قسم تمريض 

 بالكليةوالجراحى 

كهيخ 

 انتًزيض

% يٍ انفئخ 00رضبء كهيخ انتًزيض

انًظتهذفخ عٍ انُشبط 

 انًقذو

يٍ   الطجىع انثبنث

 1028اغظطض 

رفع يظتىي 

انصحً نطالة   انىعً

انكهيخ وانعبيهيٍ واعضبء 

هيئخ انتذريض وانهيئخ 

 انًعبوَخ

انتحكى َذوح عٍ 

 فً انعذوي

حشيخ تذريجيخ 

نزفع انجبَت 

انًعزفً نهفئخ 

 انًظتهذفخ

طالة انكهيخ 

وانعبيهيٍ 

واعضبء هيئخ 

انتذريض وانهيئخ 

 انًعبوَخ

الباطنى قسم تمريض 

 والجراحى

كهيخ 

 انتًزيض

% يٍ انفئخ 00رضبء كهيخ انتًزيض

انًظتهذفخ عٍ انُشبط 

 انًقذو

يٍ   الطجىع انثبنث

 1028طجتًجز 
تىي انىعً يظ رفع

نهطالة انصحً 

 واالدارييٍ و انعًبل

َذوح عٍ 

االطعبفبد األونيخ 

 نهحزوق

حشيخ تذريجيخ 

نزفع انجبَت 

انًعزفً نهفئخ 

 انًظتهذفخ

نكهيخ طبنجبد 

واالدارييٍ و 

 انعًبل

الباطنى تمريض  قسم

 والجراحى
كهيخ 

 انتًزيض
 كهيخ انتًزيض

% يٍ انفئخ 00رضبء

انًظتهذفخ عٍ انُشبط 

 انًقذو

الطجىع  \

اكتىثز يٍ   انثبنث
يظتىي انىعً   رفع

انصحً نطالة 

 َذوح نطالة

 االيتيبسثبنكهيخ 
التمريض الباطنى قسم  طالة االيتيبس

كهيخ 

 انتًزيض
% يٍ انفئخ 00رضبء كهيخ انتًزيض

انًظتهذفخ عٍ انُشبط 
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نتحكى فً ا  عٍ االيتيبسثبنكهيخ 1028

 انعذوي
 انًقذو والجراجى

الطجىع  \

َىفًجز  يٍ   انثبنث

1028 

تذريت طالة االيتيبس 

عهً وطبئم انتحكى فً 

انعذوي وطزق انتخهص 

 يٍ انُفبيبد انطجيخ

دورح تذريجيخ عٍ 

وطبئم انتحكى فً 

انعذوي وطزق 

انتخهص يٍ 

 انُفبيبد انطجيخ

حشيخ تذريجيخ 

نزفع انجبَت 

انًعزفً نهفئخ 

 انًظتهذفخ

 طالة االيتيبس
الباطنى  تمريض  قسم

 والجراحة بالكلية
كهيخ 

 انتًزيض
 كهيخ انتًزيض

% يٍ انفئخ 00رضبء

انًظتهذفخ عٍ انُشبط 

 انًقذو

يٍ   الطجىع انثبنث

تذريت طالة انكهيخ عهً  1028َىفًجز  

 يهبراد االطعبفبد االونيخ

دوح تذريجيخ عٍ 

يهبراد االطعبفبد 

 االونيخ

حشيخ تذريجيخ 

نزفع انجبَت 

انًعزفً نهفئخ 

 انًظتهذفخ

 طالة انكهيخ
تمريض الباطنى 

 ةوالجراحة بالكلي
كهيخ 

 انتًزيض
 كهيخ انتًزيض

% يٍ انفئخ 00رضبء

انًظتهذفخ عٍ انُشبط 

 انًقذو
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 المكبن مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة النشبط التبريخ

 1028 يبرص

 

دوح تذريجيخ عٍ يهبراد االطعبفبد 

 االونيخ

 

 طالة

 انكهيخ

 الباطنى تمريض  قسم

 يهبالكل والجراحة
 يضتمزالكهيخ 

 فى التحكم وسائل عن تدريبية دورة 1028 اثزيم 

 النفايات من التخلص وطرق العدوى

 الطبية

 طالة االيتيبس
 الباطنى تمريض  قسم

 بالكلية والجراحة
 يضتمزالكهيخ 

 1028 يبيى

 دورح تذريجيخ عٍ االطعبفبد االونيخ

طالة االيتيبس 

و انهيئخ   انعبيهيٍ

 انًعبوَخ ثبنكهيخ

 

قسم تمريض الباطنى 

 والجراحى بالكلية
 كهيخ انتًزيض

 

 1028 يىَيى 

 

 حًهخ تىعيخ عٍ طزطبٌ انثذي

 

طبنجبد انكهيخ وااليتيبس  

وانعبيالد  االداريبد

 ثبنكهيخ

 

وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

قسم تمريض الباطنى 

 والجراحى بالكلية

طالب الجمعية العلمية  -

 

 كهيخ انتًزيض
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 بالكلية

 طالة االيتيبس َذوح عٍ انفيزوطبد انكجذيخ 1028 يىنيى

 انكهيخ

الباطنى قسم تمريض 

 بالكليةوالجراحى 

 كهيخ انتًزيض

طالة انكهيخ وانعبيهيٍ  انتحكى فً انعذويَذوح عٍ  1028اغظطض 

واعضبء هيئخ انتذريض 

 وانهيئخ انًعبوَخ

الباطنى قسم تمريض 

 والجراحى

 كهيخ انتًزيض

 1028طجتًجز 
 َذوح عٍ االطعبفبد األونيخ نهحزوق

نكهيخ واالدارييٍ طبنجبد 

 و انعًبل

الباطنى تمريض  قسم

 والجراحى
 كهيخ انتًزيض

نتحكى ا  االيتيبسثبنكهيخ عٍ َذوح نطالة 1028اكتىثز 

 فً انعذوي
 طالة االيتيبس

التمريض الباطنى قسم 

 والجراجى
 كهيخ انتًزيض

دورح تذريجيخ عٍ وطبئم انتحكى فً  1028َىفًجز  

انعذوي وطزق انتخهص يٍ انُفبيبد 

 انطجيخ

 طالة االيتيبس
تمريض الباطنى   قسم

 والجراحة بالكلية
 انتًزيضكهيخ 

دوح تذريجيخ عٍ يهبراد االطعبفبد  1028َىفًجز  

 االونيخ
 طالة انكهيخ

تمريض الباطنى 

 ةوالجراحة بالكلي
 كهيخ انتًزيض

     

     

  


