
  



 

 

 

 

  بالكلية التعريف

تقع جامعة المنوفية بمحافظة المنوفية بمنطقة الدلتا شمال 

 القاهرة 

 1987( لسةنة 321صدر قرار السيد رئيس الجمهوريةة رقة)  

بإنشةةةال ة يةةةة التمةةةريل جامعةةةة المنوفيةةةة  ممةةةا يميةةة  ة يةةةة 

   التمريل أنها :

: أنشةة ع ى ةةا معةةايير أةاميميةةة مرجعيةةة معتمةةدة  ى ةةا  أوال  

من خالل  رش ىمة  ىةا       NLNريل المعايير الد لية ل تم

برئاسةةةة رئةةةيس لجنةةةة المعةةةايير ارمري يةةةة ل تمةةةريل  1987

جامعةةةةة ماسيتوسةةةةت  ب وسةةةةطن  – ىميةةةةدة ة يةةةةة التمةةةةريل 

بالواليةةاع المتحةةدة االمري يةةة ة ىلةةوية ةةة  مةةن رئةةيس القطةةال الط ةةا  نقي ةةة التمةةريل لم ةةر 

مةن متت ةا الجامعةاع  خريجةاع ة يةاع  لمحافظة المنوفية   أساتذة من ة ياع الطب  التمةريل 

 التمريل    ةالل  زارة ال حة  ممث يه).

-1988: بدأع ال  ية أ ال بإىدام برامج الدراساع الع يا لةدرجتا الماجسةتير  الةدةتوراة ىةا   ثانيا

لع و  التمريل  إلىدام ةوامر من أىلةال هيةةة التةدريس  الهيةةة المعا نةة تة) جييةام جميةع  1989

المساىداع الا بعثاع خارجية  ماخ يةة ق ة  بةدل الدراسةة اليع يةة لمرل ةة ال  ةالوريو  المدرساع 

 .1992 - 1991ىا  

: تمي ع ة ية التمريل جامعة المنوفية ب نها ال  ية الوليةدة بةين ة يةاع التمةريل التةا تسةم   ثالثا

 ل طال اع بإختيار مقرراع جختيارية تتوائ) مع ميولهن منذ جنشائها.

: المشةةارةة فةةك ال ثيةةر مةةن المشةةاريع المشةةترةة  ةةةذلن ىقةةد العديةةد مةةن الةةد راع  الةةورش  رابعااا  

   WHOلتطةةوير أمال أىلةةال هيةةةة التةةدريس  الهيةةةة المعا نةةة تحةةو جشةةرا  جهةةاع م ليةةة مثةة  

UNFPA   Fulbright   جامعةةةاع معتمةةةدا م ليةةةاع مثةةة  جامعةةةة الينةةةور   ب تيمةةةور  نيويةةةور 

  ةذلن مشاريع قومية مع  زارة ال حة  الس ان   ة ييالند  نورث ةار لينا



 

 

: تنيرم ة ية التمريل جامعة المنوفية ىن غيرها من ال  ياع المناظرا ب نها قامةو ق ة  بةدل  خامسا  

الدراسة بها بإجرال مس  شام  لمجتمع محافظة المنوفية لتحديد المشةاة  ال ةحية الشةائعة    ةع 

 بنالا ى ةك نتةائج هةذا المسة  تة) تحديةد  (WHO)عالمية الح ول لها تحو اشرا  منظمة ال حة ال

 محتور المقرراع التك يتلمنها برنامج ال  الوريو  بال  ية    

  WHO: جنشال معام  ى ك مستور م لك ى ك نيقة سادسا  

: مشارةة الوزرال  مث  السيد االستاذ الدةتور ماهر مهران(  رؤسال الجامعاع  مثة  السةيد  سابعا  

 لدةتور محمد ابراهي)(  العمدال فك اإلشرا  ى ك الرسائ  الع مية  تح يمها. االستاذ ا

مع جهةاع أجن يةة مثة  جامعةة بةالتيمور لتطةوير العم يةة  Partnership: ىم  برامج شراةة  ثامنا  

 .WHO ةذلن    HOPEالتع يمية  مع مؤسساع م لية مث  

: جنشال المعم  المت ام  ل مهاراع التمريلية  التع ي) الذاتك الةذر يشةابة المعامة  الموجةوما  تاسعا  

 ب  ياع التمريل المعتمدا باليابان

 تة) تطويرهةا  تحةديثها أةثةر مةن مةرا 1987دا  منذ جنشائها ىا  : يوجد ل   ية رسالة  أه عاشرا  

  مؤخراع ت) تحديثها جستناماع جلك نتائج التح ي  ال يةك.

يةت) التةدريب اإلة يني ةك ل طال ةاع أ نةال مرل ةة ال  ةالوريو  ماخة   خةاره المحافظةة  أحد عشر :

 إلختيار أفل  ال يةاع التع يمية 

 ع سوق العم  ى ك خريجك ال  يةزياما اق ال منظما ثاني عشر:

مةن ق ة  الهيةةة القوميةة للةمان جةومة التع ةي)  2014ل ول ال  ية ى ك االىتمام ىةا   ثالث عشر:

  االىتمام

  2017ل ول ال  ية ى ك شهاما اىتمام من ق   اتحام الجامعاع العربية ىا   رابع عشر:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الرؤيه

 المح ك  االق يمكأن ت ون ال  ية رائدا فك مجال التمريل 

To be pioneer in national and regional nursing field  

 

 الرساله

تقد  ة ية التمريل خريج رائد فك مجال التع ي)  ال حث الع مك  خدمة المجتمع  منافسا فةك سةوق 

 العم  االق يمك  المح ك مراىيا القي)  الم امرل

Faculty of Nursing is dedicated to present pioneer graduate in education, 

scientific research and community services who compete national and 

regionally, maintaining values and morals. 

 

 خدمة الجماهير وحدة

 فى الثقافية العملية إثراء فى الكبير األثر لها الجامعة من المجتمعية المشاركة انايمانا منا ب
 هنا فمن الصحي المجال المجتمع فئات كل تهم التى المجاالت هذه اهم ومن المجاالت كافة

 فخدمة العامة والخدمة الصحي التثقيف مجال فى للمجتمع بالنسبة التمريض كلية دور يظهر
 .المنوفية جامعة التمريض لكلية االستراتيجية األهداف احد البيئة وتنمية المجتمع

مليون صحة ومساهمة من كلية التمريض  100جمهورية رئيس الالسيد وتماشيا مع مبادرة 
 جامعة المنوفية فى االعداد لتلك المبادرة  تم انشاء وحدة خدمة الجماهير بكلية التمريض

 .بتنفيذ الجمعية المصرية العلمية لطالب التمريض وحديثى التخرج فرع المنوفية 
 :رؤية الوحدة

للقضاء على االمراض المتوطنة والمزمنة عاية الصحية للمواطن واالسرة والمجتمع تقديم الر 
 والفيروسية.

 رسالة الوحدة:
 نشر الثقافة الصحية والتمريضية للفرد واالسرة والمجتمع

 



 

 :الوحدة أهداف
 مليون صحة.100قا مع مبادرة رئيس الجمهورية نشر الوعى الصحى بين افراد المجتمع اتسا 

 التمريضية الخاصة باالمراض المختلفة. المشورة الصحيةتقديم ا 

 مجانا قياس الضغط والسكر والوزن والطول ومعدل كثافة الجسم. 

 .متابعة الضغط والسكر للمترددين على الوحدة من خالل كروت متابعة خاصة بالوحدة 

  المديريات التابعة لها.عمل بروتوكوالت تعاون مع مؤسسات الدولة مثل المحافظة وبعض 

 .عمل بروتوكوالت تعاون مع منظمات المجتمع المدنى بمحافظة المنوفية 

 القرى والمدارس والمصانع بالمحافظة فىحمالت توعية  اجراء. 
  الشائعة للمحافظة من خالل االحصائيات المنبثقة من  بعض الخرائط لالمراض مسر

 بالجمعية. المترددين على الوحدة لتعزيز البحث العلمى

 

 

 

 

 

 



 

 

 لهيكل التنظيمى:ا
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 محاور خطة وحدة خدمة الجماهير لالرتقاء بخدمة المجتمع:

 من داخل حرم الكلية) الوحدة الثابتة( خدمة المجتمعالمحور االول: 

المحور الثانى: االنطالق بالخدمة التمريضية الصحية داخل المحافظة ) القرى, المدن , جميع 

 المحافظة(انحاء 

المحور الثالث: التعاون مع المؤسسات خارج المحافظة وجذب تلك المؤسسات لعمل زيارات 

المؤسسات ) مثل قوافل مؤسسة بهية للوقاية للمحافظة من خالل الوحدات المتنقلة لهذه 

 والكشف المبكر عن اورام الثدى(

الستمرارية العمل على الخدمة  االستعانة برجال االعمال وأعضاء مجلس النواب المحور الرابع:

 وتوفير ما يلزم من االمداد المالى.  الجماهرية وما يطرأ عليها من تطورات للخدمة المجتمعية

  

 

 

 

  



 

 

 التنفيذية لوحدة خدمة الجماهير الخطة

محاور خطة 

وحدة خدمة 

 الجماهير

 االنشطة
 مسئولية

 التنفيذ
 الجدول الزمنى مؤشرات االداء

الموارد 

 المستخدمة

المحور االول داخل 

 حرم الكلية

قياس الضغط  -

والسكر و الطول 

لجنة الصحة العامة و  والوزن

لجنة التدريب بالجمعية 

المصرية العلمية 

لطالب التمريض 

 وحديثى التخرج

تقارير المتابعة اليومية 

والشهرية واعداد 

 المترددين على الوحدة

اربعة ايام شهريا بواقع 

يوم االحد او الخميس 

 من كل اسبوع

استخدام موارد الكلية 

 و موارد الجمعية

وبعض التبرعات 

اوالمادية سواء العينية 

والدعم من رجال 

االعمال واعضاء 

 مجلس الشعب

تقديم استشارات  -

تمريضية خاصة 

 باالمراض المزمنة

متابعة للمترددين  -

على الوحدة من 

 خالل كروت متابعة

رسم بعض الخرائط  -

لالمراض الشائعة 

للمحافظة من خالل 

االحصائيات المنبثقة 

من المترددين على 

الوحدة لتعزيز 

البحث العلمى 

 بالجمعية

لجنة تكنولوجبا 

المعلومات ولجنة 

 البحث العلمى بالحمعية

 

  



 

 

 

 

محاور خطة وحدة 
 مسئولية االنشطة خدمة الجماهير

 التنفيذ
مؤشرات 

 االداء
الجدول 
 الزمنى

الموارد 
 المستخدمة

المحور الثانى: االنطالق 
بالخدمة التمريضية الصحية 
داخل المحافظة ) القرى, 

المدن , جميع انحاء 
 المحافظة(

الخروج بقوافل 
 تمريضبة

لقياس الضغط والسكر  -
 و الطول والوزن

تقديم استشارات  -
تمريضية خاصة 
 باالمراض المزمنة

عمل حمالت توعية  -
عن االمراض الشائعة 

 واالمراض السارية

لجنة الصحة العامة و لجنة 
التدريب بالجمعية 

المصرية العلمية لطالب 
التمريض وحديثى التخرج 

 بالتعاون مع المحافظة

 تقارير المتابعة

مرة شهريا 
زيارة لقرية 
او مدينة 

بالمحافظة 
على ان تتم 
فى االسبوع 
الثالث من 
 كل شهر

استخدام موارد الكلية و 
 موارد الجمعية

وبعض التبرعات سواء 
العينية اوالمادية والدعم 

من رجال االعمال 
 واعضاء مجلس الشعب

رسم بعض الخرائط  -
لالمراض الشائعة 
للمحافظة من خالل 

ت المنبثقة االحصائيا
من المترددين على 

الوحدة لتعزيز البحث 
 العلمى بالجمعية

لجنة تكنولوجبا المعلومات 
ولجنة البحث العلمى 

 بالحمعية

التعاون مع المحور الثالث: 
المؤسسات خارج المحافظة 
وجذب تلك المؤسسات لعمل 
زيارات للمحافظة من خالل 

الوحدات المتنقلة لهذه 
 المؤسسات.

عمل زيارات 
للمؤسسات التى تقدم 

الخدمة الصحية خارج 
المحافظة مثل موسسة 

 بهية

 تقارير الزيارات جميع لجان الجمعية

تحدد 
الزيارات 
من قيل 
الجهات 
ت والمؤسسا

 المستهدفة

استخدام موارد الكلية و 
 موارد الجمعية

وبعض التبرعات سواء 
العينية اوالمادية والدعم 

من رجال االعمال 
 واعضاء مجلس الشعب

االعمال االستعانة برجال 
وأعضاء مجلس النواب 
الستمرارية العمل على 

الخدمة الجماهرية وما يطرأ 
عليها من تطورات للخدمة 
المجتمعية وتوفير ما يلزم 

 من االمداد المالى.

التواصل والتعاون مع 
رجال االعمال واعضاء 
مجلس النواب لخدمة 

 اهداف الوحدة

 ما انجز من اعمال جميع لجان الجمعية
حسب 
 جداول

 الزيارات

استخدام موارد الكلية و 
 موارد الجمعية

وبعض التبرعات سواء 
العينية اوالمادية والدعم 

من رجال االعمال 
 واعضاء مجلس الشعب

 


