
 خطة خمسية لخدمة المجتمع و شئون البيئة

 المخرجات/ العوائد األهداف

 

 فترة التنفيذ فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة

 النهاية البداية

اخنفاض ظاهرة التدخني  1-1 التدخني و اإلدمان-1

 داخل الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنتهاء من  عمل استبيان للوقوف على حجم املشكلة 1-1-1

اإلستبيان لكل 

الفئات بالكلية و 

 املستشفى

اإلقبال على 

 حضور الندوات

 

 

 

 

 

اخنفاض اعداد 

املدخنني بني 

الطالب و 

املوظفني و 

اعضاء هيئة 

 التدريس

 

أعضاء هيئة 

التدريس من 

قسمة الطب 

الشرعى و 

السموم و الصدر 

مبشاركة 

ة  و الطلب

 بالكلية.

 

8/0211 8/0202 

اقامة سلسلة من الندوات و احملاضرات العلمية و  1-1-0

 الدينية و اجملتمعية العملية

 محالت تثقيفية. 1-1-3

 ملصقات و مطويات1-1-4

 رسائل من خالل احملمول1-1-1

 رسائل بريد الكرتونى 1-1-6

 باحملاضرات والسكاشنالتوعية  1-1-7

 استبيانات نهائية لقياس أثر النشاط 1-1-8

حتديد مكان العيادة و البدء فى جتهيزها و توفري  1-1-9

  األطباء املعاجني و األدوية الالزمة للعالج.

 الصدر.اإلعالن عيادة لعالج التدخني تابعة لقسم  -1-1-12

للتدخني مبسرية طالبية املشاركة فى اليوم العاملى  -1-1-11

. 



 المخرجات/ العوائد األهداف

 

 فترة التنفيذ فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة

 النهاية البداية

اإلقبال على 

احلضور لعيادة 

 عالج التدخني

مساعدة الطالب املدمنني فى الوصول اىل اماكن  1-0-1 احلد من مشكلة اإلدمان  -1-0 

  للعالج من اإلدمان.

اقامة سلسلة من الندوات و احملاضرات العلمية و  1-0-

 الدينية و اجملتمعية العملية

اقبال الطالب 

للعالج من 

 .اإلدمان

 

8/0211 8/0202 

مكافحة  -0

الفريوسات 

 الكبدية

 

 

 

 

 

 

زيادة الوعى عن  -1 -0

 مكافحة  الفريوسات الكبدية 

 

استطالع نسبة الوعى لدى األطباء و هيئة  0-1-1

التمريض واملرتددين على القسم من مرضى 

ومرافقيهم بالفريوسات الكبدية و طريقـــة 

 العدوى و طرق الوقاية.

عن استبيان  مبدى رضى األطباء واملرضى  0-1-0

 مستوى مكافحة العـــــدوى باملستشفى. 

ورش عمل لالطباء  وهيئة التمريض.لكيفية  0-1-3

مكافحة العدوى زورش عمل ملكافحة العدوى 

 للمرضى واقربائهم

 وافل الطبية للتواصل مع األطباءالتنسيق مع الق 0-1-4

مسح شامل للالطباء والعاملني باملستشفى  0-1-1

 لالصابة بالفريوسات الكبدية 

انشاء عيادة تطعيمات متوفر فيها تطعيمات  0-1-6

 الفريوسات الكبدية واملصل املضاد هلا 

الوعى بآليات 

مكافحة العدوى 

و تطبيقها داخل 

املستشفى و 

 األقسام

 

أعضاء هيئة 

التدريس بقسم 

طب املناطق 

احلارة و باقى 

 األقسام املعنية

ة كمبشار

 الطلبة بالكلية

حتت اشراف 

وكيل الكلية 

للخدمة 

جملتمعيةو ا

 شئون البيئة

6/0211 6/0202 



 المخرجات/ العوائد األهداف

 

 فترة التنفيذ فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة

 النهاية البداية

 

  

زيادة االقبال على طلب  -0-0

التطعيمات ضد الفريوسات 

 الكبدية

أشهر لألطباء وهيئة التمريض  6ندوة كل  0-0-1

 كل على حدة 

 ندوة تثقيفية كل شهر للمرضى واقاربهم. 0-0-0

  8/0211 8/0202 

الكشف املبكر عن أورام  0-3

 الكبد

أنشاء عيادة كشف مبكر عن أورام الكبد يتوفر   0-3-1

 فيها حتليل دالالت االورام واالشعة التيفزيونية 

 

 ندوة تثقيفية كل شهر للمرضى واقاربهم. 0-3-0

 

قامة سلسلة من الندوات و احملاضرات العلمية و  0-3-3

 الدينية و اجملتمعية العملية

 

 األطباء .التنسيق مع القوافل الطبية للتواصل مع 0-3-4
 ملصقات و مطويات0-3-1

  9/0211 9/0202 

صحة املرأة  -3

 والطفل 

أنشاء عيادة لصحة املرأة ختتص جبميع التخصصات  1-1-3 صحة املرأة والطفل 3-1

 ويقتصر العالج فيه على السيدات واالطفال 

العمل على انشاء مبنى متكامل لألمراض النساء  3-1-0

والتوليد واالطفال يقدم خدمة متميزة باملستشفى 

 اجلامعى 

 ندوة تثقيفية كل شهر للمرضى واقاربهم. 3-1-3

 

قامة سلسلة من الندوات و احملاضرات العلمية و  3-1-4

 الدينية و اجملتمعية العملية

 

 صل مع األطباء .لتنسيق مع القوافل الطبية للتوا3-1-1
 ملصقات و مطويات

التوعية لعدد 

كبري من 

السيدات بالعدات 

الصحية 

والغذائية هلا اثناء 

فرتة احلمل 

والرضاعة 

والعادات الغذائية 

 السليمة لالطفال 

أعضاء هيئة 

التدريس بقسم 

طب االطفال 

وامراض النساء 

 والتوليد

12/0211 12/0202 

صحة كبار  -4

 السن 

أنشاء عيادة خاصة بكبار السن تقدم خدمة هلذه  1-1-4 السنصحة كبار  4-1

 الفئة املهمشه من اجملتمع 

 

توعية عدد 

كبري من كبار 

السن بامراض 

أعضاء هيئة 

التدريس بقسم 

الباطنة العامة 

8/0211 8/0202 



 المخرجات/ العوائد األهداف

 

 فترة التنفيذ فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة

 النهاية البداية

 ندوة تثقيفية كل شهر للمرضى واقاربهم. 4-1-0

 

قامة سلسلة من الندوات و احملاضرات العلمية و  4-1-3

 الدينية و اجملتمعية العملية

 

 التنسيق مع القوافل الطبية للتواصل مع األطباء .4-1-1
 ملصقات و مطويات

 

هشاشة العظام 

وكيفية التغلب 

عليها واالمراض 

املصاحبة لكبار 

السن مثل السكر 

 وامراض القلب

وجراحة العظام 

والطب الطبيعي 

 والتأهيل

 مرض السكر  -1
عالح مرض الوقاية و  1-1

 السكر

 

 أنشطة التوعية  -1-1-1
 محالت العالج  -1-1-0

 

إستبيانات 

 املرضى

 

قطاع خدمة 

 اجملتمع

أقسام الكلية 

 املتخصصة

7/0211 7/0202 

إرتفاع ضغط  -6

 الدم

الوقاية و عالج مرض  6-1

 إرتفاع ضغط الدم

 أنشطة التوعية 6-1-1

 محالت العالج  6-1-0

إستبيانات 

 املرضى 

إحصائيات 

العيادات 

اخلارجية و 

 املستشفيات

قطاع خدمة 

 اجملتمع

أقسام الكلية 

 املتخصصة

8/0211 8/0202 



 


