
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                   
  

 2 

 

 

 



   دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                   
  

 3 

 اتالمحتوي

 رقم الصفحة الموضوع

 3 كلمة األستاذ الدكتور عميد الكلية

 4 منسق معيار المشاركة المجتمعيةكلمة األستاذ الدكتور 

 5 الهيكل التنظيمي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 6 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اهداف

  الوحدات المنبثقة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 7 وحدة التعليم التمريضي المستمر

 7 الخريجين وحدة متابعة

 8 والكوارث توحدة األزما

 01 التطوير مشروعاتإدارة وحدة  

 02 االرشاد النفسي وحدة

 03 المجتمع بالكليةانجازات قطاع خدمة 

 07 المؤتمرات

 

 

 
 
 
 



   دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                   
  

 4 

 الكليةالدكتور عميد  األستاذكلمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
الشك أن التمريض له دور هام ومؤثر في الرعاية العالجيةة اليفىةع ع ةع  ة  

متتبع لعم ية اإلصالح الصحي  ما ال يفىع ع ع المواطن العادي , ونظرا لهذا الدور 

االرتقةةةا  جامعةةةة الزيةةةا ي   –  يةةةة التمةةةريض  فةةةان مةةةن أهةةة  أهةةةدا  والمةةةؤثرالهةةةام 

وتنميةةة  بمفت ةةا القةةرل والووةةا   ط بةةة الي يةةة ومهةةارا , ووةة و يا  بمع ومةةا ,

الةةوعي البي ةةي لةةديه  و لةةك مةةن اةةالم الةةدور الهةةام الةةذ ي يقةةوم بةةه يقةةا  تنميةةة البي ةةة 

 .وادمة المجتمع

 

 

 
  عميد الي ية                                                                                  

 . نادية محمد طه.دا                                                         
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منسق معيار المشاركة المجتمعيةكلمة   

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

التمريض إن ادمة المجتمع من القالب أهالً ومرحباً بي  في رحاب   ية  أعزا ي

 اإلوتراتيجية ل ي ية والتي تستقيع من االلها الي ية ربط المجتمع أه  األهدا 

بين الي ية والققاعا  الصحية  بالمجتمع المدني والتنسي  وتنمية التعاون األ اديمي

بالصورة  المفت ىة بهد  تىعي  مشار ة أعضا  هي ة التدريس والقالب والمجتمعية

وطبقا الحتياجا  المجتمع ووول العم  بما ييى  رفع مستوي الفريج  اوبةالمن

 .بمهنة التمريض واالرتقا 

والبي ية  القالب ع ي مماروة األنشقة الع مية والرياضية أعزا يفاحرصوا 

لفدمة  تتفرجوا في صورة مشرفة ومتقورة واالوتىادة من ادما  الي ية ليي

 .مجتمعي  وب د   مصر الحبيبة

ولي يتنا وجامعتنا بالتقدم  قنا هللا جميعاً لفدمة امتنا الغالية وتمنياتي لي  بالتوفي وف

 .واال دهار

 منس  معيار المشار ة المجتمعية 

 ا.د.وحر حمدى السيد 

 

                                                                                    

 

 خدمة المجتمع والبيئهالهيكل التنظيمى لقطاع 
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 الزقازيقجامعة  -كلية التمريض

 
وتنميةةة البي ةةة  ادمةةة المجتمةةعتةة  تىعيةة  الهييةة  التنظيمةةي لققةةا  

بنةةا ا ع ةةي موافقةةة مج ةةس شةة ون ادمةةة المجتمةةع وتنميةةة البي ةةة 

والمعتمةةةد مةةةن مج ةةةس الجامعةةةة  22/22/2002المنعقةةةد بتةةةاري  

بي يةةة التمةةريض  تىعي ةةهتةة  قةةد , وع يةةه ف 22/22/2002بتةةاري  

 .2/2/2020الي ية المنعقد في  جامعة الزيا ي  بنا ا ع ي مج س

 

 

 

 وتنمية البيئة خدمة المجتمعشئون  قطاع اهداف

لشئون  الكليةوكيل 

 خدمة المجتمع و
 ئةتنمية البي

 

االرشاد وحدة 

 النفسي

 

ادارة  وحدة 

 التطوير مشروعات

وحدة ادارة 

 االزمات والكوارث
 

 

 متابعة  وحدة

 الخريجين

 

وحدة التعليم 

 التمريضي المستمر

)وحدة ذات طابع 

 خاص(
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 تنمية وعع القالب بدوره  فع حماية البي ة. .2

تحىيز القالب ع ع المشار ة المجتمعية فع حمال  التوعية ل مجتمع  .2

 المح ع المحيط.

تدريب القالب ع ع المهارا  الفاصة باإلوعافا  األولية و التصر   .3

 فع حالة القوارئ.

 إداام موضوعا  البي ة و يضاياها فع ندوا  و ورش عم  ل قالب. .4

تىعي  دور الوحدا  و المرا ز  ا  القابع الفاص بالي ية لفدمة المجتمع  .5

 و اإلهتمام بتسوي  ادماتها.

 إنشا  ياعدة بيانا  ل فريجين و العم  ع ع ربقه  بي ياته  و الجامعة. .6

 المفت ىة )المستىيدين من الفدمة(. التواص  مع جها  العم  .7

الحىاظ ع ع والمة البي ة الداا ية ل ي ية و حمايتها من الت وث و ترشيد  .8

 القاية(. -إوتفدام الموارد )المياه

المتابعة المستمرة إلجرا ا  االمن و السالمة بالي ية من االم وحدة  .2

 إدارة األ ما  و اليوارث.

فيها القالب و األواتذة فع  تنظي  حمال  توعية ل مجتمع يشارك .20

 ) من االم القيام بالقواف  العالجية(.نشر الوعع البي ع

اإلوهام فع إيجاد الح وم ل مشيال  الصحية التع تواجه المجتمع و  .22

  لك من االم البحوث التقبيقية.

 الي ية. األطرا  المجتمعية فع أنشقةإشراك  .22

 أنشقة الي ية.العم  ع ع  يادة رضا  األطرا  المجتمعية عن  .23

 ا   روح من الحب والتراح  بين القالب والمسنين. .24

 ا   روح من الحب والتراح  بين القالب واالطىام االيتام. .25

 المساهمة فع الترفيه عن االطىام االيتام. .26

 ا   فرص عم  لقالب   ية التمريض .27

 االهتمام والتجديد بالبي ة المحيقة من االم تشجير و دهانا . .28
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 التعليم التمريضي المستمر ** وحدة    
 :األهداف 

 –تهدف الوحدة إلي  تديد خ ميد ال التيدد خ دامير وميادي الطل ي    ل ي   -

 ه ئال( -  دضال قدا  

 .التمديال هادى لل  دضال الددا ى وحد ثى و دفع ال ستوى ال عدف   -

  االنشطة :

 -:  ثر تنظ خ دودال تدد     أل داف ال جت ع ال متلف 

  الحدن  أنواعه 

    اإلسعافال األول 

  إنعاش الدلخ والدئت نCPR  

    العنا    الفتحال الصناع 

  .العنا     دض السطد  

 

 

ال وائ يي   يي ن  مدجييال الييتعلخ و ت ل ييال سييور الع يير عيين  د يي  : 

 . رالع ال علو ال عن سوردداس  

 د   المد ج  الطل ه والجا عه  .  : 

 األهداف

 .التواصر   ن الطل   والمدج ن * 

 .التعدف عل   شاطر المدج ن ودداستها وأقتداح حلور لها و حاول  تنفذ ها *
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 تا عييي  نشيييا ال الميييدج ن وإ دارهيييا والتعيييدف علييي  انجييياراتهخ فييي  طافييي  *  

 .ال جاالل

 

                                                                        األختصاصات 

 للميييد ج ن والع ييير عليييى د  هيييخ  طل ييياتهخ .٭ إنشييياا قاعيييدا   انيييال شيييا له 

 .التمدي      وخ الطل     حتفااللإ   ع   تواطخ  سنوي  لداا  ع ر٭  

 ٭  عدد و تا عه  لتد ال التوظ ف  ع اله ئال ال عن ه .

 ٭  إنشاا دا  ه لمد ج  الطل ه .

 

         

 -الرؤية:

  إل   الرقار   جا ع  الت د ض  طل   والطوادث األر ال إدادة وحدة تسعى

  غيدض ال صيد   والجا عيال الجا ع   ستوي على األر ال إدادة ف  الت  ر تحد  

 .التعل     ال هاخ أداا عند األ ان ددجال أعل  تحد  

 -الرسالة:

 والسيم   األ ين  تيوف د والطيوادث األر يال إلدادة فعيار داملي  نظياخ إنشاا

 . الدامل  الطل    جت ع استدداد إل  سع ا الطل    نشآل ف 

 -االهداف:

 – تييدد   ه ئيي  أعضيياا    الطل يي  ال شييد   لل ييوادد والسييم   األ يين تييوف د .1

 (ع ار–  وظف ن –  مخ

 الحدائي  ضيد واألفيداد الطل    نشآل لتأ  ن وقائ   إجدااال التماذ التم    .2

 .واألر ال والطوادث
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  .والسم   األ ن  عا  د تحد   .3

 التعا ير سي ر عليى وتدد  هخ الطل    نسول  وتوع   األر ال إدادة ثداف  نشد .4

 .  وقوعها حار  عها

 . نها للوقا   آل ال وتحد د ، الطل   حدخ ف  الحدوث   طن   األر ال التن ؤ .5

 عل هيا التغليخ وس ر والطوادث األر ال تتناور الت  الدود   التداد د  دداس  .6

 . نها االستفادة وط ف  

 

 

 . ها ماص  أولو ال تحد د و ال توقع  ال ما د  تحل ر .1

 .لمر ال ال نهج   االستجا   على ال ؤسس  أفداد تدد خ .2

  .سد ع و فودي  شطر تشم صها و األر   دداس  .3

   . الطل    عها التعا ر و األر   ل واجه  سد ع  ع ر م   إعداد .4

  ييذل  ماصيي  إجييدااال و س اسييال ووضييع   الطل يي  األ ييان اجييداال  تا عيي  .5

 .الطل   ا ن  ع  التنس  

 .األر   تصاعد فدص  ن الحد .6

 .الم   تنف ذ أثناا المر   التصح ح   االجداال اتماذ  سدع  .7

 .األر   إلدادة  فوضه  ن أو  الطل   لع  د   أور أوال التداد د دفع .8

 أثنياا االسيتجا   فد ي  و اللجني  أعضياا  ي ن وميادج  دامل   اتصار تطو ن .9

 .(over head-السلط  وحدال  الطوادث

 .الطل   ف  الم ودة أ اطن عن طلها  الطل   عن   انال قاعدة وضع .11

 جا عيي  األر ييال إدادة  وحيدة لمر ييال ال نهج يي   االسيتجا   علييى التيدد خ .11

 .الرقار  

 .عل ها والتدد خ  األول   اإلسعافال تجه رال استط ار .12

 .(الع ار  ن   لذل  فدر وتطو ن ال صا  ن ندر أع ار على التدد خ .13
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 .له استعداد نظاخ وضع  ع لمر   لمستجا   تنظ    ه طر تطو ن  .14

 

 التطوير  مشروعاتادارة  وحدة  

 
جا عييي   تأ ييير وحيييدة ادادة  شيييدوعال الت يييو د   طل ييي  الت يييد ض الرؤيةةةة :

الرقار    ان تطون  دطرا للت  ر ف  ملي  ثدافي  التغ  يد و تنف يذ ت يو د  التعلي خ 

العيييال   عناصيييدا ال متلفييي   ييين ميييمر  شيييدوعال الت يييو د   يييا  يييتماخ  يييع 

 .ال ستو ال ال حل   واالقل     وعلى  ستوى  عت د دول ا

 :الرسالة 

الت يد ض جا عي  الرقيار    تت ثر دسال  وحدة ادادة  شدوعال الت يو د   طل ي  

لتحييد ث وت ييو د ع ل ييال التعليي خ  والييتعلخ وال حييث  فيي   حشييد وتطث ييف الجهييود

العل   واالنش   االداد ي   الطل ي   ين ميمر االشيتدا  في   شيدوعال الت يو د 

االطاد    واإلدادي ال  ول   ن ج  ع الجهال  ن ممر  ج وعي   تطا لي    ين 

  .   يا  جعير الطل ي   ت  يرة   حل يا ودول يا و  يا ال ؤسس   والتن و  لال شدوعا

 سييياهخ فييي  ت يييو د وتن  ييي   ال اقيييال ال شيييد   وال اد ييي  فييي  مد ييي  ال جت يييع. 

والوصييور الييى  سييتو ال  د وقيي   يين جييودة االداا والت  يير   ييا  تناسييخ  ييع 

 .ال عا  د الدو    و  العال    

  :   

تطون  دطير لج يع الم يدال  االطاد   ي  وال حث ي     يا  ؤهير الطل ي  لل شيادط    .1

ف   تنف ذ   شدوعال  الت و د ال حل    والدو    . واستث اد   صادد الت و ر 

 .ال تاح   لمد   ال جاالل ذال االولو    ف  استدات ج   ت و د الطل    

 .تدوخ  ت س د وفتح قنوال  ف  الدامر والمادي .2
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 ييير الوحيييدة عليييى تدسييي ع االتصيييار الفعيييار  ييي ن  الطل ييي  واله ئيييال العل  ييي   تع .3

والجهال ال هن   ذال العمق     شدوعال ت يو د التعلي خ العيال  في  اليدامر . 

 فهوخ الع ر الج اع   ين ميمر  اعيداد  يدا ج التوع ي    واعيداد  تدس ع  أي

 ال شدوعال.دادة \و دا ج صدر    هادال ا   دتدحال  شدوعال الت و د

 داجع  ال دتدحال  ع ال تدد  ن  واعت ادها  ن الجا عي   وادسيالها للجهيال   .4

 ال انح . 

نشييد ثدافييي  التغ  ييد والت يييو د  الطل يي   وال حيييث  يين  صيييادد ت و يير والتديييدخ  .5

   دتدحال   شدوعال للجهال ال انح .

 تطو ن طوادد  شد    ؤهل   فن ا ف   جاالل الت و د والتحد ث. .6

 الطل    ن الت  ر ف  ال جاالل ال متلف .ت ط ن  .7

الد يياخ  التسييو   للمييد ال التعل   يي   وال جت ع يي  وال حث يي   التييى تدييد ها الطل يي    .8

 لدى الجا عال االجن   .

 ع ر طت خ تسو د  للطل   و  داجعته سنو ا  .9

الطتسيياخ  اآلدااالتنسي    ييع  وحييدال ال شييدوعال   طل ييال الجا عيي  وت ييادر  .11

 .الم دال ال ت ادل 

صييدر وتييدد خ اعضيياا ه ئيي  التييدد   و عيياون هخ علييى ط ف يي  طتا يي   وتدييد خ  .11

  دتدح ناجح لل شدوعال الى الجهال ال متلف .

تشج ع اعضاا ه ئ  التيدد   و عياون هخ لمشيتدا  والتديدخ في  ال شيدوعال  .12

 ال متلف .

 مصص  لل ل  .تفع ر ال شادط  ال م     للتددخ  ال شدوعال  ال  .13

 

 

 

 االرشاد النفسيوحدة  
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تدد خ المد ال   ف ان تص ح وحدة االدشاد النفس  جه  دائدة رؤية الوحدة: 

النفس   واالجت اع   لل جت ع ال ح     طفااة عال   الجودة  تحد  الت  ر   حل ا 

 .واقل   ا ودول ا
 رسالة الوحدة:

لل مخ واعضاا ه ئ  التدد   تدد خ مد ال ادشاد   و  نفس   واجت اع    
والعا ل ن  الطل    ن اجر  تن    ال هادال النفس   واالجت اع    وتحد   اط د قدد 

  ن التواف  النفس  واالجت اع .

 اهداف الوحدة :
تدد خ مد   االدشاد النفس  لل مخ ل ساعدتهخ للتغلخ على ال شطمل والصعو ال -

الت  قد تواجههخ  ومل    ئ   اطاد     وتعل      ا نه تواجه احت اجال ال مخ 
 الطل   عن  د   عدد ندوال توع   لل مخ عن ال شاطر النفس   واالنحدافال 

 حاول   -السدق  -الدهديالوسوا   -الدل  -تواجههخ  ثر  الموف الت السلوط    
تؤثد على الع ل    الت االنتحاد .............الع( و تا ع  ال شطمل االجت اع   

  ثر ال شاطر االسد    و حاول  ا جاد حلور على قدد اال طان. التعل    

الجهار  - ئ  التدد  تدد خ مد   االدشاد النفس  للعا ل ن  الطل    اعضاا ه -
 قد تواجههخ. الت ( ل ساعدتهخ على ال شطمل والصعو ال اإلدادي

 

 

 انجازات القطاع
 

 برامج التوعية : اوال

ت  عقد  ندوا  توعية عن اهمية وأنشقة ادمة المجتمع وتنمية البي ة لقالب الىرل  -

 والهي ة المعاونة .االربعة , والجها  االداري بالي ية  ,  واعضا  هي ة التدريس 

الجامعي  المنىذة االم العام وجود  دلي  بأنشقة ادمة المجتمع وتنمية البي ة -

 .ومع ن ع ع مويع الي ية2028/2022

 ثانيا : الندوات وورش العمل والدورات التدريبية لطالب الكلية 

  اتفا  القرارمهارا   ت  عقد ورشة عم   لقالب الي ية عن -
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  تابه السيرة الذاتية عنلقالب الي ية دورة تدريبية  ت  عقد  -

  بالكلية اإلداريالعاملين بالجهاز  : انشطة مجتمعية خاصة ثالثا

 اعقا  الحقنعن  دورة تدريبية عقد -

 عقد دورة تدريبيه عن االوعافا  األوليه

 بطالب االمتياز : انشطة مجتمعية خاصة رابعا

   تابه السيرة الذاتية دورة تدريبية عن ت  عقد  -

 .دورة تدريبية عن طرل الويايه من العدوىعقد  -

 عقد دورة تدريبية عن إداره نىايا  الريابه الصحيه-

بأعضاء هيئه التدريس  : انشطة مجتمعية خاصة خامسا

 ومعاونيهم

  . عن االيتباس المعيبعقد ورشة عم  -

 عقد دورة تدريبيه عن التح ي  االحصا ع-

 تثقيىيه عن االدمان عقد ندوة-

 مدارسبطالب ال : انشطة مجتمعية خاصة سادسا

 عقد ندوه عن االلتهاب اليبدى الوبا ع أ-

 عقد ندوة عن االوعافا  األوليه-

 :الخريجين متابعة  وحدة انجازات

 تم عقد دورات تدريبية عن اآلتي:

  تابه السيره الذاتيه  -

 مهارا  التواص   -

 اداره الجوده  -

 انعاش الق ب -

 االوعافا  االوليه  -

 :انجازات وحدة االزمات والكوارث
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عقد ندوا  توعية ل قالب والموظىين والعام ين بالي ية عن دور وحدة  -

 (.2028اال ما  و اليوارث بالي ية و اهدافها)ا توبر 

تدريب طالب الي ية عن اجرا ا  االمن والسالمة واالوعافا    -

 (.2028االولية)نوفمبر 

هي ة التدريس  بالي ية عن اجرا ا  االمن والسالمة تدريب اعضا   -

 (.2022واالوعافا  االولية)يناير 

 (2022اجرا  تجربة ااال  ل مبنع في حام حدوث ا مة او  ارثة )ابري   -

 (2022عقد ندوا  ل عام ين بالجها  اإلداري عن ادارة اال ما  )يوليو  -

عن ادارة اال ما    عقد ندوة ألعضا  هي ة التدريس  والهي ة المعاونة  -

 ( 2022)اغسقس 

 

 انجازات وحدة التعليم التمريضي المستمر:

 عقد دورة تدريبية      لمعاوني اعضا  التدريس عن  ميافحة العدوى  -

 
  اداره الجودهعقد دورة تدريبية   لمعاوني اعضا  التدريس عن    -
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 االوعافا  االوليةعقد دورة تدريبية   لمعاوني اعضا  التدريس عن    -

 

 
 

 انجازات وحدة االرشاد النفسي:

 ت  عقد ندوه تعريىيه عن الوحده ل قالب ل تعريا بمهام وأنشقه الوحده  -

 ت  عم  بروتو وال  تعاون مع   يا  القب واالداب لعم  دورا  تىيد الوحده -

 الي يتينت  عقد ندوه عن االدمان ضمن فعاليا  البروتو وم المنعقد بين  -

 ت  تىعي  ج سا  االرشاد النىسع ل قالب وعم  الج سا  الال مه له  -
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 انجازات وحدة تطوير المشروعات:

  Proposal writing for master and phDدودة تدد      عنوان  عدد-

candidates ال واف   األحدوذل   وخ  ألعضاا ه ئ  التدد   و عاون هخ

وذل    دد قاع  ال ؤت دال  وحدة إدادة  شدوعال الت و د  2118|11|25

  جا ع  الرقار  

  عنوان  ألعضاا ه ئ  التدد   و عاون هخعدد ودش  ع ر  -

 Project based learning in the academia 

ف   وخ الثمثاا ال واف    وذل   وحدة ادادة ال شدوعال  جا ع  الرقار 

18/12/2118. 

اعمن الوحدة عن فتح  اخ التسج ر لحضود ال وخ التعد ف   عن ال نح  -

العلوخ والتن     التطنولوج    ف  وحدة   شدوعال  ر ال شدوعال ال تاح    صندو

 .31/12/2118الت و د  جا ع  الرقار   وذل    وخ االحد ال واف  

 projectعدد   دودة تدد     ألعضاا ه ئ  التدد   و عاون هخ عن -

management      ن ق ر  وحدة   شدوعال الت و د  جا ع  الرقار   وذل 

 .21/3/2119 وخ االد عاا ال واف  
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 :االنجازات الخاصة باتفاقيات و بروتكوالت  التعاون 

 نقابه التمريضالتعاون بين  ال من   ية التمريض  و برتو ومت  توييع  -

 بالزيا ي 

جامعة  ألدابالتعاون بين  ال من   ية التمريض و   ية ا برتو ومت  توييع  -

 الزيا ي 

 التعاون بين  ال من   ية التمريض و  ية طب الزيا ي  برتو ومت  توييع  -

 التربية.ية التعاون بين  ال من   ية التمريض و   برتو ومت  توييع  -

 

 :المؤتمرات 

    عنوان::28/4/2118 تاد ع  الحادي عشد   ؤت د الطل   العل   تخ عدد .1

 «استمداخ التطنولوج ا ف  تعل خ و  ادس  الت د ض عر رت

 : عنوان:11/4/2119عشد   تاد ع الثان   تخ عدد  ؤت د الطل   العل   .2

 حد ث  ف  تعل خ و  ادس  الت د ضاالتجاهال ال

 

  القوافل 

نظم قطااع شائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة العدياد مان القوالال الشااملة للقار  

والمراكااز داخاال مةالظااة الشاارقية وخارجهااا وللمةالظااات الةدوديااة منهااا القوالاال 

الطبيةالبشاارية ا القوالاال الطبيااة البيطريااة ا القوالاال التنمويااة ا القوالاال التوعويااة ا 

لااي مهرجااان البيئااة  الاال التثقيفيااة ا القوالاال التدريبيااةالقوالاال التمريضااية ا القو

معاا تام تنظايم قوالال  " ٠١/٤/٨١١٢الاي  ١/١١/٨١١٢السادس عشر الفترة من 

 : طبية للقري والمراكز األتية : ً تةت شعار لبناء االنسان

  تفصصةا  7/2028/ 3بتةاري  الشةريية  – م منيةا القمة  –يريةة  ةوم ح ةين 

حالةة بيقريةة  258حالةة طبيةة  2222 .عدد المستىيدينطبي وبيقري وتثقيىي

 - صةيدلة –طةب بشةرى وشار ت الي يا  التاليةه   وت  صر  األدوية مجانا 

 تمريض تربية نوعية وأعضا  هي ة تدريس وعام ين وعمام –ع وم بيقري 
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  ياف ةةة طبيةةة بشةةرية  22/2028/ 2 بتةةاري  مر ةةز ههيةةا – العاليمةةةيريةةه

 –نةةدوا  تثقيىيةةة  –يةةة فةةي الصةةناعا  الصةةغيرة وبيقريةةة ودورا  تدريب

 722 . عةدد المسةتىيدينياف ةة ارشةادية  راعيةة  –تشةجير  – ورش عمة 

.وشار ت الي يةا   حالة بيقرية وت  صر  األدوية مجانا 350حالة طبية 

حاوةبا   - راعةة  - تمةريض –بيقةري  - صةيدلة –طةب بشةرى   التاليةه

 ومع وما  الوحدة الصحية بقرية العاليمة 

 ياف ةة طبيةة بشةرية وبيقريةة  2/22/2028 بتةاري  مدينة العاشر مةن رمضةان

 – ورش عمة  –نةدوا  تثقيىيةة –ودورا  تدريبيةة فةي الصةناعا  الصةغيرة 

ع ةوم  - صيدلة –طب بشرى   . وشار ت الي يا  التاليهياف ة ارشادية  راعية

تربيةة  – تربيةة رياضةية بنةين – تربيةة نوعيةة -تمةريض  راعةة  –بيقةري 

 .رياضية بنا  اداب وأعضا  هي ة تدريس وعام ين وعمام

  طبةي وبيقةري وتثقيىةي  2028 22/22/ بتةاري  مر ز ههيا – العاليمة يريه

حالةة بيقريةة  350حالةة طبيةة  722 . عةدد المسةتىيدينوتةدريبي وورش عمة 

 - صةيدلة –طةب بشةرى   وشار ت الي يا  التاليةه. وت  صر  األدوية مجانا

اداب وأعضا  هي ة تةدريس  – تربية نوعية -تمريض  راعة  –ع وم بيقري 

 .وعام ين وعمام

 طبةةي وبيقةةري وتثقيىةةي  2028/ 22/ 28بتةةاري  نمدينةةة العاشةةر مةةن رمضةةا

حالةة بيقريةة  368حالةة طبيةة  522 عةدد المسةتىيدين وتةدريبي وورش عمة 

 - صةيدلة –طةب بشةرى  وشار ت الي يا  التاليةه  وت  صر  األدوية مجانا 

تربيةة  – تربية رياضية بنين – تربية نوعية -تمريض  راعة  –ع وم بيقري 

 .رياضية بنا  اداب وأعضا  هي ة تدريس وعام ين وعمام

   ياف ةةة طبيةةة بشةةرية وبيقريةةة  2/22/2028 بتةةاري  فةةايوس – ىةةر شةةاوي

 – ورش عمة  –نةدوا  تثقيىيةة –ودورا  تدريبيةة فةي الصةناعا  الصةغيرة 

ع ةوم  - صةيدلة –طب بشةرى   وشار ت الي يا  التاليه ياف ة ارشادية  راعية

الحاوةابت والمع ومةا  وأعضةا  هي ةة  – تربيةة نوعيةة -تمةريض  –بيقةري 

 تدريس وعام ين وعمام والوحدة الصحية بيىر شاوي  
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 يام أعضا  هي ةة التةدريس  حيث 27/8/2028 غزالة بقرية  ياف ة طبية

بتقةةدي  نةةدوا  تثقيىيةةة لقالةةب المدروةةة اإلعداديةةة و الثانويةةة المشةةتر ة بالقريةةة 

الصةحة اإلنجابيةة والعنايةة بالةدورة الشةهرية الىيرووةا  اليبديةة العنايةة  -عن 

الشفصةةية أثنةةا  الةةدورة الشةةهرية وتصةةحي  األاقةةا  الشةةا عة عنهةةا التغذيةةة 

س يمة في ون المراهقة اإلوعافا  األولية ميافحة العدوى و لك بحضور    ال

ا.د / وحر حمدي الٌسيد وٌ ي  الي ٌية لش ون ادمةة المجتمةع وتنميةة البي ةة  -من 

د/ نهع الٌسيد محمود رضةوان مةدرس مسةاعد بقسة  تمةٌرس النسةا  والتولٌةد د/ 

سةا  والتولٌيةد د/ رضةا نعٌيمة محمد الٌسد أحمةد شةعبان مةدرس بقسة  تمةٌرس الن

الٌسةةيد البةةدوي عةةز  مةةدرس بقسةة  تمةةٌرس صةةحة المجتمةةع د / فةةاتن إبةةراٌهي  

السةةباعي مةةدرس بقسةة  تمةةٌرس النسةةا  والتولٌيةةد د/ إٌيمةةان ع ةةع متةةولًع مةةدرس 

بقس  تمٌريض الباطني والجراحةي د/ أمة  حٌمةد حميةد مةدرس تمةٌرس البةاطني 

 يض األطىاموالجراحي د/فوٌ ية نبٌي  د مدرس بقس  تمرٌ 

 تحت عنوان غايتنا  24/2/2028 لقرية السماعنة مر ز فايوس ياف ة طبية

  نةدوا  تثقيىيةة لقةالب المةدارس اإلعداديةة والثانويةة يبتقةدٌ و لك  بنا  اإلنسان

التغذٌية الس ٌيمة أضرار التةداين و اإلدمةان اإلوةعافا  األوليةة  -المشتر ة عن 

ا.د. وةحر حمةدي وشةارك  ةال مةن  الوبةا ي االلتهاب السحا ي االلتهاب اليبدي

د. ٌ ينةةةب محمةةةد . الٌسةةةيد و يةةة  الي يةةةة لشةةة ون ادمةةةة المجتمةةةع وتنميةةةة البي ةةةة

د. نشةوى صةابر الٌسةيد مةدرس . البرمونع مدرس تمةٌرس البةاطنع والجراحةع

د. عتةةاب حٌسةةن محمةةد مةةدرس بقسةة  تمةةٌريض . بقسةة  تمةةٌريض صةةحة المجتمةةع 

ع ةةع حنىةةع معٌيةةد بقسةة  تمةةٌريض البةةاطنع د. اوةةرا  محمةةد . صةةحة المجتمةةع

د.بسةةةمة عبةةةد المٌجةةةد عةةةدلي الغربةةةاوى مةةةدرس مسةةةاعد تمةةةٌريض . والجراحةةةع

 معٌيد/منع جمام احمد عبد ه ال بقس  تمٌريض المسنٌين .االمراس النىٌسية 

  ياف ةة طبيةة بشةرية وبيقريةةة  2022ينةاير  بتةاري  مر ةزب بيس  - ميةت حمة

 – ورش عمة  –نةدوا  تثقيىيةة –لصةغيرة ودورا  تدريبيةة فةي الصةناعا  ا

ع ةوم  - صيدلة –طب بشرى   وشار ت الي يا  التاليه ياف ة ارشادية  راعية 



   دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                   
  

 22 

الحاوةابت والمع ومةا  وأعضةا  هي ةة  – تربيةة نوعيةة -تمةريض  –بيقةري 

   تدريس وعام ين وعمام والوحدة الصحية بيىر شاوي 

 حالة  626 عدد المستىيدين ه طبي ياف ه  25/2/2022 بتاري   مر ز الحسينية

صيدلة  –طب بشرى  وشار ت الي يا  التاليه  وت  صر  األدوية مجانا

 وأعضا  هي ة تدريس وعام ين وعمام

 ياف ةة طبيةة بشةرية وبيقريةة  2022ينةاير  بتةاري   مر ةز ابةو بير  – هةربيط

 – ورش عمة  –نةدوا  تثقيىيةة –ودورا  تدريبيةة فةي الصةناعا  الصةغيرة 

ع ةوم  - صةيدلة –طب بشةرى  وشار ت الي يا  التاليه  ادية  راعيةياف ة ارش

الحاوةابت والمع ومةا  وأعضةا  هي ةة  – تربيةة نوعيةة -تمةريض  –بيقةري 

 تدريس وعام ين وعمام والوحدة بهربيط

 ياف ةة  2022فبرايةر  بتةاري   محافظةة الشةريية – مر ز ديةرب نجة  – أ راش

نةةدوا  –ي الصةةناعا  الصةةغيرة طبيةةة بشةةرية وبيقريةةة ودورا  تدريبيةةة فةة

طةب  وشار ت الي يا  التاليةه  ياف ة ارشادية  راعية  – ورش عم  –تثقيىية 

الحاوةابت  – تربيةة نوعيةة -تمةريض  –ع ةوم بيقةري  - صةيدلة –بشةرى 

 والمع وما  وأعضا  هي ة تدريس وعام ين وعمام والوحدة بأ راش

 22/ رية وبيقريةة ودورا  ياف ةة طبيةة بشة 23/3/2022 بتاري  صان الحجر

ياف ةةة  – ورش عمةة  –نةةدوا  تثقيىيةةة –تدريبيةةة فةةي الصةةناعا  الصةةغيرة 

 حالةةة بيقريةةة 248حالةةة طبيةةة  2678 عةةدد المسةةتىيدين  ارشةةادية  راعيةةة

 –تمةريض  –ع وم بيقةري  - صيدلة –طب بشرى  وشار ت الي يا  التاليه 

والمع ومةةا  وأعضةةا  هي ةةة الحاوةةبا   –تربيةةة نوعيةةة  - الزراعةةة –الع ةةوم 

 تدريس وعام ين وعمام والوحدة بصان الحجر

   ياف ةةةة طبيةةةة بشةةةرية وبيقريةةةة ودورا   2022فبرايةةةر  بتةةةاري   الديةةةدمون

ياف ةةة  – ورش عمةة  –نةةدوا  تثقيىيةةة –تدريبيةةة فةةي الصةةناعا  الصةةغيرة 

ع ةةوم  - صةةيدلة –طةةب بشةةرى   وشةةار ت الي يةةا  التاليةةه  ارشةةادية  راعيةةة

الحاوةةةبا  والمع ومةةةا   - راعةةةة  –تربيةةةة نوعيةةةة  -تمةةةريض  –بيقةةةري 

 وأعضا  هي ة تدريس وعام ين وعمام والوحدة بالديدمون 
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  ياف ةةة طبيةةة بشةةرية  2022فبرايةةر  بتةةاري  مر ةةز الزيةةا ي  –هريةةة ر نةةة

وشار ت الي يةا   ندوا –وبيقرية ودورا  تدريبية في الصناعا  الصغيرة 

 – تربيةة نوعيةة -تمةريض  –ع ةوم بيقةري  - صةيدلة –طةب بشةرى   التاليه 

ياف ةةةة ارشةةةادية  راعيةةةة  – ورش عمةةة  –الحاوةةةبا  والمع ومةةةا  تثقيىيةةةة 

 وأعضا  هي ة تدريس وعام ين وعمام والوحدة بهرية ر نة 

 ياف ةةة طبيةةة بشةةرية وبيقريةةة  2022مر ةةز ابةةو بير ينةةاير  – مشةةتوم السةةول

 – ورش عمة  –قيىيةة نةدوا  تث–ودورا  تدريبيةة فةي الصةناعا  الصةغيرة 

ع ةوم  - صيدلة –طب بشرى   وشار ت الي يا  التاليه  ياف ة ارشادية  راعية

الحاوةابت والمع ومةا  وأعضةا  هي ةة  – تربيةة نوعيةة -تمةريض  –بيقةري 

 تدريس وعام ين وعمام والوحدة بهربيط

 

 



   دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                   
  

 23 

 

 

 

 

 


