
 

 

 

                                                                                                               

 أوال : الندوات
  

م تم عقد ندوه بعنوان 8/4/9002يوم األربعاء الموافق   
  واج السعيد

 . و حاضر فييا الدكتور / محمد صالح الدين رئيس الجمعية العممية لطالب طب الزقازيق
 وكانت أىم المحاور التي تم مناقشتيا خالل الندوة

 ماىى عالمات الطير و التى بظيورىا يجب الغسل -
 أىميو فحص ما قبل الزواج -

 الحمل -
 كيف تنظمين حياتك أثناء فترة الحمل -

 التغيرات الفسيولوجية فى فتره ما بعد الوالده -
 العناية الصحية العامو -

 العناية بالطفل حديث الوالده -
 : عدد الحضور

لمستفيدونا  طالبات الفرقة الرابعة : 
ندوه بعنوانتم عقد  98/4/9002يوم الثالثاء الموافق    

عن اإلدمان واإلنحرافات السمو ة  
  و حاضر فييا أ.د/ حمدى طمبو رئيس قسم اإلجتماع بآداب الزقازيق

 
 وكانت أىم المحاور التي تم مناقشتيا خالل الندوة

  أسره خاليو من اإلدمان 
 فوائد االمتناع عن التدخين 

  كيف تعرف أن ابنك قد أصابو سيم اإلدمان 
م تم عقد ندوه بعنوان92/4/9002الموافق  في يوم األحد  ة 

و حاضر فييا الدكتور / بياء الدين أحمد ) أستاذ بكمية الطب ( تحت إشراف وحدة إدارة األزمات بجامعة  
  الزقازيق

 : عدد الحضور
 اعضاء ىيئة التدريس - : المستفيدون

 بعض من العاممين بالكمية -
 طالبات الكمية -

 



 

 

                                              
 

التي تم مناقشتيا خالل الندوةوكانت أىم المحاور   
 . ماىى اإلسعافات األوليو و اليدف األساسي منيا 

 أساسيات اإلسعافات 
 

األوليو   . 
 . إنعاش القمب و التنفس 

 . الكسور و كيفية التعامل معيا 
 . تمزق األربطة 

 . خمع المفاصل و النزيف
  إصابات العمود الفقري
تم عقد ندوه بعنوان 29/4/9002في يوم األحد الموافق   

  ( السمنة و آثارىا الصحية ) 
  . و حاضر فييا الدكتور / محمد النجار ، محسن محمود أخصائي تخسيس و عالج طبيعي

مصر وطن طاءم تم عقد ندوه بعنوان 2/4/9002في يوم الثالثاء الموافق    
دينية بمناسبة  الشريف و حاضر فييا الدكتور / حمدي طمبو دكتور بكمية اآلداب جامعو الزقازيق  

 فية التصدي ألخطار الحريق و الكوارث  ندوة عن
9/22/9008و ذلك يوم األحد الموافق    

 وحاضر فييا عميد شرطة / محمد عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية امن الشرقية
 

 : عدد الحضور
 أعضاء ىيئة التدريس - : المستفيدون

لكميةبعض من العاممين با -  
 طالبات الكمية -

9008/9002وقد قامت الكمية بعمل ندوات مشاركة في فاعميات ميرجان البيئة التاسع   
 

 ندوة عن
  ( الرياضة و عالقتيا بالصحة اإلنجابية و أثرىا عمي المجتمع) 

 
السعديين وقد قام بالوحدة المحمية بقرية  4/22/9008أقيمت الندوة بقرية السعديين يوم الثالثاء الموافق 

 بالندوة
 
 



 
          

 

 
  

 
 أ.د/ ناىد خيري فياض وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة

 
 د/ وداد محمد االنور مدير مركز الشيداء الطبي بمركز الشيداء باإلسماعيمية

 
سيدة من القرية 92عدد الحضور :   

موظفات من القرية -المستفيدون : ربات بيوت   
 

  ندوة بعنوان
 

 ( المرآة و الرياضة )
 في نفس اليوم وقد قام بالقائيا 

 أ.د/ سحر عبد العزيز أستاذ و رئيس قسم بالكمية
سيدة من القرية 28عدد الحضور :   

موظفات من القرية -المستفيدون : ربات بيوت   
 

 ندوة بعنوان
  ( المشي و عالقتو بصحة المرأة ) 

 و ذلك يوم الثالثاء الموافق
قد أقيمت الندوة بالوحدة المحمية بقرية السعديين و قد القي الندوةو  9/9002/ 20   

 أ.د/ ناىد خيري فيض وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة
 م.د/ نجالء الطناحي مدرس بالكمية

 
سيدة من القرية 22عدد الحضور :    

موظفات من القرية -المستفيدون : ربات بيوت   
 ثانيا : الحمالت

 
 حممة بالتعاون مع جمعية رسالة تحت عنوان

 
 



 
 

 
 

 ( نظف بيتك * نظف مكانك )
تقوم الطالبات بالتعاون مع فريق الجوالة بالكمية بجمع جميع المخمفات بالكمية أو منازليم الصالحة لمتدوير و 

حيطة بياتسميميا لمجمعية لخدمة أىداف الجمعية . و التحفيز عمي المشاركة في تنظيف الكمية و البيئة الم  . 
 ثالثا : الوحدات ذات الطابع الخاص

  وحدة السباحة
م 9009وقد انشات عام   

 
م كاآلتي 9008وكان انجازىا ىذا العام   
م 92/8/9008حتى  22/2/9008مدة العمل بالوحدة من   

8984عدد المنتفعين   
202822إجمالي الدخل   

دنيةم تمت الموافقة عمي إنشاء وحدة المياقة الب 9002وفي عام    
 وحدة ذات طابع ( و الكمية بصدد افتتاحيا )

  رابعا : العروض الرياضية 
 م .... العرض الرياضي الخاص بافتتاح أسبوع فتيات الجامعات المصرية األول بجامعو الزقازيق 9008 

 
 م.... مشاركة محافظة الشرقية في االحتفاالت بعيدىا القومي 9008 

العرض الرياضي الخاص بختام فعاليات ميرجان البيئة التاسع لجامعو الزقازيق م .... 9002    
 م ...... العرض الرياضي الخاص بافتتاح بميرجان البيئة التاسع بجامعة الزقازيق 9002 

 خامسا : المعسكرات
م 92/4/9002معسكر عمل لتجميل الكمية استعدادًا لمسابقة ميرجان البيئة و ذلك يوم الثالثاء الموافق    

  9002/ 94/4ك يوم األحد الموافق يوم رياضي بقرية السعديين وذل
 

 سادسا : الدورات
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                               

 
مشترك 29إقامة دورة تحكيم ىوكي تابعة لالتحاد المصري لميوكي يومي األربعاء و )  )  ) 

ن عدد المشتركين إقامة دورة تدريبية و ترقي أحزمة ) في الكاراتيو ( تابعة لالتحاد المصري لمكاراتيو وكا 
مشترك ( ، جميع الدورات تعتمد شياداتيا من االتحاد الخاص بكل لعبة 22بالدورة )   

 
 سابعا: انجازات مختمفة .1

    تطيير الخزانات الخاصة بالكمية
متابعة أعمال الصيانة الخاصة بطفايات الحريق وتعديل وزيادة صنابير الحريق بالكمية بالتعاون 

بإدارة الجامعةمع الجيات المتخصصة    
 .تشكيل لجنة من أعضاء ىيئة التدريس لإلشراف و متابعة النظافة العامة لمجتمع الكمية

 استضافة و تدريب فريق الجمباز لمناشئين التابع لمنادي االجتماعي لمعاممين بالجامعة وقد حاز
 
 

ة وتم تصعيدىم الناشئين عمي المراكز األولي و الثانية في بطولة المدارس عمي مستوي المحافظ  .2
 عمي مستوي الجميورية

بالتعاون مع حي ثاني الزقازيق قامت الكمية بتنظيف المناطق المحيطة بالكمية )خارج سور 
 . الجامعة ( مشاركة منيا في خدمة المجتمع

المساىمة مع الجامعة باستخدام معمل الكمبيوتر بالكمية لعمل دورات لطمبة و طالبات الكميات 
 المختمفة

 


