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تعظيم دور الكمية في خدمة المجتمع و تنمية البيئة
 

داخل الكمية و الجامعة
دورات تدريبية عمى االسعافات األولية لطالب  

كمية االسنان  
ت الحرجة قسم تمريض الحاالكمية التمريض 

 2012اكتوبر 
- طالب ذوي وعي عن االسعافات األولية 

 دورات تدريبية عمى االسعافات األولية لطالب 

 كمية الصيدلة 
 2012نوفمبر

تدريب طالب الكمية عمي الممارسات التمريضية 
 2012اكتوبرقسم تمريض البالغين  كمية التمريض الخاصة بغرفة العمميات 

 
طالب الخاصة بغرف ثقل ميارات ال

- العمميات 

 2012اكتوبر قسم تمريض البالغين مركز االورام دورات تدريبية لمممرضات بمركز االورام 
 2012ديسمبر 

تدريب مستمر ألعضاء ىيئة التمريض 
 500بالمستشفيات  

االسبوع البيئي لكمية )اسبوع النظافة والجمال 
( التمريض

لمجتمع لجنة شئون خدمة اكمية التمريض 
وتنمية 

 2012نوفمبر 

  شيادات تقدير لألقسام واإلدارات
والعاممين المتميزين 

  دراسة احصائية عن مبني الكمية من
ناحية النظافة ومراعاة اجراءات الصحة 

السالمة 
  زيادة الرقعة الخضراء
  زيادة نباتات الزينة

500 
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لجنة شئون خدمة المجتمع كمية التمريض حممو لمتبرع بالدم 
عدد أكياس الدم   2012نوفمبر نمية البيئة وت

  رفع الوعي بثقافة التبرع بالدم -

دورة لمعاممين بالكمية عن ىشاشة العظام 
رفع الوعي بمرض ىشاشة العظام والوقاية  2012نوفمبر قسم تمريض المسنين  كمية التمريض والوقاية منو 

 500منو 

ندوة لتوعية االميات عن رعاية االطفال 
زيادة توعية عدد كبير من االميات عن  2012نوفمبر قسم تمريض االطفال مستشفي االطفال  ابين بأمراض الدم وطرق الوقاية منياالمص

 500رعاية أطفالين المصابين بأمراض الدم  

في اإلسعافات  األولية واإلنعاش القمبي  هدور
لطالب ( جياز التنفس الصناعي)الرئوي

مستشفيات الجامعة و الممرضات ب  االمتياز
طالب وخريجين مدربين عمى اإلسعافات   2012 ديسمبرقسم الحاالت الحرجة كمية التمريض 

 500األولية واإلنعاش القمبي 

عن  طالبات الجامعةل ندوة تثقيف صحي 
الصحة اإلنجابية 

 طالباتة الجامعية لنيالمد
ىراء الزمدينة 

قسم تمريض األمومة و أمراض 
 2012ديسمبرالنساء 

التوعية بالصحة اإلنجابية لدى طالبات 
مدينة الزىراء 

500 
 

ندوة عن توعية االميات عن رعاية االطفال 
المصابين بأمراض الجياز التنفسي العموي 

والسفمي وطرق الوقاية منيا 
 

 500رفع الوعي لدى األميات  2012ديسمبر قسم تمريض االطفال مستشفي االطفال 
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اتخاذ القرار و حل  فيةكي دورة تدريبية عن

 –الممرضات  –لطالبات االمتياز )المشكالت 
رؤساء  –العاممين بالمستشفيات المختمفة 

 األقسام اإلدارية بالكمية

أفراد مدربين عمى كيفية اتخاذ القرار و   2013 ينايرقسم إدارة التمريض كمية التمريض 
 500حل المشكالت 

يد في ندوة توعية لطالب االمتياز و الجد
كمية التمريض التمريض 

لجنة شئون خدمة المجتمع 
 300خريجين قادرين عمى مواجية سوق العمل  2013يناير  وتنمية 

لجنة شئون خدمة المجتمع كمية التمريض السوق الخيري 
زيادة الدعم المادي لمطالب  2013مارس وتنمية البيئة 

ا ه ت  
تبرعات أىل 

الخير 

رفع الوعي بخشونة المفاصل وكيفية  2013مارس قسم تمريض المسنين كمية التمريض عن خشونة المفاصل  ندوة لمعاممين بالكمية
الوقاية منيا 

500 

أنشطة  -2
خدمة 

المجتمع 
خارج 

الجامعة 

مسح صحي لطمبو المدارس الكتشاف مرض 
الغدة النكفية  

  مدرسة االيوبية االعدادية
 لمبنات 

  مدرسة الشيخ حسانين االبتدائية 

  مدرسة خالد ابن الوليد االبتدائية 

   مدرسة خالد الطوخي االبتدائية 

 2012اكتوبر قسم تمريض صحة المجتمع 
االكتشاف المبكر لطمبة المدارس 
 1000المصابين بمرض الغدة النكافية  

حممة تثقيف صحي لطمبة المدارس عن كيفية  
الوقاية من مرض الغدة النكافية 

  االيوبية مدرسة
 االعدادية لمبنات 

 2012اكتوبر قسم تمريض صحة المجتمع 
ازدياد وعي طمبة المدارس عن الوقاية من 

 500مرض الغدة النكافية 
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  مدرسة الشيخ حسانين

 االبتدائية 

  مدرسة خالد ابن الوليد
 االبتدائية 

  مدرسة خالد الطوخي
االبتدائية   

البتدائية  ندوة التغذية السميمة لطمبة المدارس ا

   مدرسة أبو بكر
  مدرسة سيدي ياسين

 االبتدائية 

 

 2012نوفمبر قسم تمريض صحة المجتمع 
  ازدياد وعي طمبة المدارس عن

التغذية السميمة  
    ممارسة عادات غذائية سميمة

500 

ندوة عن منع السقوط بين كبار السن لمنزالء 
 500زيادة الوعي الصحي لدي المسنين  2012ديسمبر لمسنين قسم تمريض ادار االمل بدار االمل ومقدمة الرعاية 

لفتيات عن مرحمة البموغ صحي لتثقيف ندوة 
االعدادية  األيوبيةمدرسة 

لمبنات 
قسم تمريض األمومة و أمراض 

- مدرسة  الزيادة الوعى الصحى لتالميذ  2013يناير النساء 

خدمة المجتمع و لجنة شئون مستشفي األورام زيارة لمستشفي األورام 
مشاركة الكمية في الدعم النفسي  2013فبراير تنمية البيئة 

مساىمات 
أعضاء ىيئة 

التدريس 
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ارشادات وتوعية عن تحسين الصحة ألطفال 

- زيادة الوعي الصحي  2013مارس قسم تمريض االطفال الروضة الروضة 

أىمية الفحص الدوري قافمة صحية  لمتوعية ب
عمى الفحص الدوري السيدات  لممرأة و تدريب 

لمثدي 

عوض اهلل سوبر ماركت 
المنصورة 

قسم تمريض األمومة و أمراض 
النساء 

 2013مارس 
 

  زيادة الوعى الصحى لمسيدات
عن اىمية الفحص الذاتي لمثدى 

  سيدات مدربات عمى الفحص
الذاتى لمثدى 

500 

عن المشكالت البيئية التي تواجو الريف  ندوه
والحضر بمصر 

ية سالمون القماش قر .1
قرية ميت مزاح  .2
قرية البرمون   .3

 2013ابريل قسم تمريض صحة المجتمع 
ازدياد وعي عن المشكالت البيئية التي 

 500تواجو الريف والحضر بمصر 

 : إعداد و طباعة نشرات توعية عن 
الحمل االمن  -
العنف ضد المرأة  -

كمية التمريض 
قسم تمريض األمومة و أمراض 

النساء 
 2013بريلا 

 500نشر الوعي الصحي والبيئي  

ندوة عن التغذية الصحية لممسنين بنادي 
 500مسنين بصحة جيدة  2013مايو قسم تمريض المسنين نادي السعادة السعادة بطمخا 

3-
 

س 
تأسي

عالقات 
متميزة 

ومتصمة مع 
المستفيدي
 ن

 2012اكتوبر أقسام الكمية  مين الصحيمستشفيات التا دورة تدريبية بمستشفيات التامين الصحي ( 4)عدد 
 2012نوفمبر

 - التواصل والدعم
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أقسام الكمية مستشفيات وزراة الصحة دورة تدريبية بمستشفيات وزراة الصحة ( 4)عدد 
 2012ديسمبر 
 2013ابريل 

- التواصل والدعم 

4-
 

دعم التعاون االقميمي 

كمية التمريض تدريب طالب جامعة كسال بالسودان  

  تمريض االمومة وأمراض قسم
 النسا 

  قسم التمريض الباطني
والجراحة 

   قسم تمريض االطفال
  قسم تمريض الحاالت

الحرجة 

 2012اكتوبر
 2012نوفمبر 

- دعم التواصل االقميمي وتطبيق اتفاقية الجامعة 

 أقسام الكميةليبيا دورات تدريبية لمفريق الصحي بميبيا ( 3)
 2012اكتوبر 
 2012 ديسمبر

- التواصل االقميمي وتطبيق اتفاقية الجامعة  دعم

 وكيل الككيلالشئول خديل المجلمل وتلكيل الكشيلل
 دكتيل اتلملل/لد.م. 


