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 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   –التمةةةريض   يةةةة  فةةةان مةةةن أهةةة  أهةةةدا  الهةةةام والمةةةؤثر

وتنمية الةوعي  بمفت ف الطرق والوسائ  ط بة الك ية بمع ومات,ومهارات, وس و يات

البيئةةي لةةديه  وملةةك مةةن رةةاله الةةدور الهةةام الةةذ ي يقةةوم بةةه يطةةا  تنميةةة البيئةةة وردمةةة 

 .المجتمع

 

 

 
  عميد الك ية                                                                                 

 . نادية محمد طه.دا                                                         

 

 



                                                                             دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة         
  

 5 

 

منسق معيار المشاركة المجتمعيةكلمة   

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

الطالب أهالً ومرحباً بك  في رحاب   ية التمريض إن ردمة المجتمع من  أعزائي

 اإلستراتيجية ل ك ية والتي تستطيع من راللها الك ية ربط المجتمع ا أه  األهد

بين الك ية والقطاعات الصحية  بالمجتمع المدني والتنسي  وتنمية التعاون األ اديمي

بالصورة  المفت ىة بهد  تىعي  مشار ة أعضا  هيئة التدريس والطالب والمجتمعية

عم  بما يكى  رفع مستوي الفريج وطبقا الحتياجات المجتمع وسوق ال المناسبة

 .بمهنة التمريض واالرتقا 

 

والبيئية  فاحرصوا أعزائي الطالب ع ي ممارسة األنشطة الع مية والرياضية

لفدمة  تتفرجوا في صورة مشرفة ومتطورة واالستىادة من ردمات الك ية لكي

 .مجتمعك  وب د   مصر الحبيبة

 

ولك يتنا وجامعتنا بالتقدم  ة وتمنياتي لك  بالتوفي وفقنا هللا جميعاً لفدمة امتنا الغالي

 .واال دهار

 

 منس  معيار المشار ة المجتمعية 

 ا.د.سحر حمدى السيد 
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 الهيكل التنظيمى لقطاع خدمة المجتمع والبيئه

 جامعة الزقازيق -كلية التمريض

 
وتنميةةة البيئةةة  ردمةةة المجتمةةعتةة  تىعيةة  الهيكةة  التنظيمةةي لقطةةا  

بنةةا ا ع ةةي موافقةةة مج ةةس شةةئون ردمةةة المجتمةةع وتنميةةة البيئةةة 

والمعتمةةةد مةةةن مج ةةةس الجامعةةةة  22/12/2009المنعقةةةد بتةةةاري  

بك يةةة التمةةريض  تىعي ةةهتةة  قةةد , وع يةةه ف 29/12/2009بتةةاري  

 .2/1/2010 ي مج س الك ية المنعقد في جامعة الزيا ي  بنا ا ع

 

 وتنمية البيئة خدمة المجتمعشئون  قطاع اهداف
 

 تنمية وعع الطالب بدوره  فع حماية البيئة. .1

تحىيز الطالب ع ع المشار ة المجتمعية فع حمالت التوعية ل مجتمع  .2

 المح ع المحيط.
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صر  تدريب الطالب ع ع المهارات الفاصة باإلسعافات األولية و الت .3

 فع حالة الطوارئ.

 إدراه موضوعات البيئة و يضاياها فع ندوات و ورش عم  ل طالب. .4

تىعي  دور الوحدات و المرا ز مات الطابع الفاص بالك ية لفدمة المجتمع  .5

 و اإلهتمام بتسوي  ردماتها.

 إنشا  ياعدة بيانات ل فريجين و العم  ع ع ربطه  بك ياته  و الجامعة. .6

 لعم  المفت ىة )المستىيدين من الفدمة(.التواص  مع جهات ا .7

الحىاظ ع ع سالمة البيئة الدار ية ل ك ية و حمايتها من الت وث و ترشيد  .8

 الطاية(. -إستفدام الموارد )المياه

المتابعة المستمرة إلجرا ات االمن و السالمة بالك ية من راله وحدة  .9

 إدارة األ مات و الكوارث.

شارك فيها الطالب و األساتذة فع تنظي  حمالت توعية ل مجتمع ي .10

 ) من راله القيام بالقواف  العالجية(.نشر الوعع البيئع

اإلسهام فع إيجاد الح وه ل مشكالت الصحية التع تواجه المجتمع و  .11

 ملك من راله البحوث التطبيقية.

 الك ية. األطرا  المجتمعية فع أنشطةإشراك  .12

 ن أنشطة الك ية.العم  ع ع  يادة رضا  األطرا  المجتمعية ع .13

 ر   روح من الحب والتراح  بين الطالب والمسنين. .14

 ر   روح من الحب والتراح  بين الطالب واالطىاه االيتام. .15

 المساهمة فع الترفيه عن االطىاه االيتام. .16

 ر   فرص عم  لطالب   ية التمريض .17

 االهتمام والتجديد بالبيئة المحيطة من راله تشجير و دهانات. .18
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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 

 عه الحدن  أنوا 

    اإلسعافال األول 

  إنعاش الدلخ والدئت نCPR  

    العنا    الفتحال الصناع 

  .العنا     دض السطد  

 

 

ال وائ     ن  مدجال التعلخ و ت ل ال سوق الع ر عن  د يق : 

 .الع ر ال علو ال عن سوقدداس  

 د   المد ج  الطل ه والجا عه  .  : 

 األهداف

 .لمدج ن التواصر   ن الطل   وا* 

 .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 

 ال شيييا له للميييد ج ن والع ييير عليييى د  هيييخ  طل ييياتهخ .٭ إنشييياا قاعيييد    انييي

 .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 ق جا ع  ت د ضال  طل   والطوادث األر ال إدادة وحدة تسعى

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

 .التعل     ال هاخ أداا عند األ ان ددجال أعل  تحد ق

 -الرسالة:

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

 . الدامل  الطل    جت ع داداستد 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

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

 .واألر ال والطوادث



                                                                             دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة         
  

 10 

  .والسم   األ ن  عا  د تحد ق .3

 التعا ير سي ر عليى وتدد  هخ الطل    نسول  وتوع   األر ال دةإدا 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   دال ما  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 لتنس ق ا

 .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 يق و اللجني  أعضياا  ي ن وميادج  دامل   اتصار تطو ن .9

 .(over head-ط السل 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 ق

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

 .(لع ارا  ن   لذل  فدق وتطو ن ال صا  ن ندر أع ار على التدد خ .13

 .له استعداد نظاخ وضع  ع لمر   لمستجا   تنظ    ه طر تطو ن  .14
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 التطوير  مشروعاتادارة  وحدة  

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

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

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

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

 :الرسالة 

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

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

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

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

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

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

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 

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

 .تدوخ  ت س د وفتح قنوال  ف  الدامر والمادي .2

تع ييير الوحيييدة عليييى تدسييي ع االتصيييار الفعيييار  ييي ن  الطل ييي  واله ئيييال العل  ييي    .3

والجهال ال هن   ذال العمق     شدوعال ت يو د التعلي خ العيال  في  اليدامر . 
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الع ر الج اع   ين ميمر  اعيداد  يدا ج التوع ي    واعيداد   فهوخ تدس ع  أي

 دادة ال شدوعال.\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 . 

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

   دتدحال   شدوعال للجهال ال انح .

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

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

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

 لدى الجا عال االجن   .

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

الطتسيياخ  اآلدااالتنسي ق  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 .

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

 ال متلف .

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

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

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

 .واقل   ا ودول ا
 رسالة الوحدة:
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تدد خ مد ال ادشاد   و  نفس   واجت اع    لل مخ واعضاا ه ئ  التدد   
والعا ل ن  الطل    ن اجر  تن    ال هادال النفس   واالجت اع    وتحد ق اط د قدد 

  ن التوافق النفس  واالجت اع .

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

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

اول   ح -السدق  -الدهديالوسوا   -الدلق -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  -تدد خ مد   االدشاد النفس  للعا ل ن  الطل    اعضاا ه ئ  التدد   -
 قد تواجههخ. الت لصعو ال ( ل ساعدتهخ على ال شطمل وااإلدادي

 

 المرأةوحدة مناهضة العنف ضد  
 طل   الت د ض  تحدص وحدة  ناهض  العنف ضد ال دأةرؤية الوحدة: 

 ن  مال جا ع  الرقار ق  وداا ته ئ   جت ع دامل  ا ن  ض ن سم   الج  ع  
او الت  ر او التن د  ضد الفت ال او الس دال   ن  ال ال الجا ع   او  اشطار العنف

 عضوال ه ئ  التدد   او  وظفال او عا مل الجا ع  

 طل   الت د ض  ت  ح وحدة  ناهض  العنف ضد ال دأة رسالة الوحدة:

جا ع  الرقار ق  الى توف د   ئ   تعل      حظى ف ها  ال مخ وال ال ال  التدد د  و 
الحقوق والواجبات , وملك من راله اتبا  سياسيات  االحتداخ و ال ساواة ف 

واضحة  لمناهضة العنف ضد المرأة بشك  عام وظاهرة التحرش الجنسي بشك  

راص واشراك الرجاه والنسا   وتعزيز دور البحث الع مي والتوثي  والتعاون مع 

يب وتمكين المرأة المعنىة الجهات الحكومية والغير حكومية  واالعالم و ذلك تدر

واعادة دمجها في المجتمع  ما تتبنع  تدابير محددة المعال   ل حد من الظاهرة ومعايبة  

المتحرشين في مناهضة العنف ضد المرأة ل وصوه الع  مجتمع رالي من التميز ضد 

 المرأة.

 اهداف الوحدة :
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رم الجامعي عن استقباه بالغات عن حاالت العنف والتحرش الجنسي دار  الح-

طري  رطابات او شكاوى او ارساه رسائ  يصيرة او من راله االنترنت والنظر 

 فيها.

تقدي  طرق الدع  المفت ىة ل طالبات في مواجهة اشكاه العنف والتميز التي يتعرضن -

 لها دار  الجرم الجامعي.

وي اطالق مبادرات تسعع ال دماج الشابات والشباب من اج  نشر الوعع النس -

 والثقافة النسوية ل مساواة في الحقوق والواجبات.

اعداد وتنىيذ برامج بنا  القدرات ألعضا  وعضوات هيئة التدريس والطالب -

 والطالبات  والعام ين بالجامعة من الرجاه والنسا .

 تعزيز دور االعالم في مناهضة العنف ضد المرأة.-

 ىسي والصحي والقانوني  والمادي لهن.تمكين النسا  ضحايا العنف  وتقدي  الدع  الن-

 
 

 

 انجازات القطاع
 

 برامج التوعية : اوال

ت  عقد  ندوات توعية عن اهمية وأنشطة ردمة المجتمع وتنمية البيئة لطالب الىرق  -

 االربعة , والجها  االداري بالك ية  ,  واعضا  هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

الجامعي  المنىذة راله العام لمجتمع وتنمية البيئةوجود  دلي  بأنشطة ردمة ا -

 .ومع ن ع ع مويع الك ية2020/2021

 ثانيا : الندوات وورش العمل والدورات التدريبية لطالب الكلية 

واالجرا ات الويائية  19عن فيروس  وفيد ت  عقد ندوة تثقيىية   لطالب الك ية  -

 واالحترا ية

 التوحد عنالك ية  ت  عقد ندوة تثقيىية   لطالب -

ويدمت ت ك الدورة من  اإلسعافات األوليةعن  لطالب الك يةت  عقد دورة تدريبية - 

 راله منصة  الجامعة
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  بالكلية اإلداريعاملين بالجهاز لل : انشطة مجتمعية خاصة ثالثا

 . واالحترا ية الويائية واالجرا ات 19  وفيد فيروس عن ندوة تثقيىية ت  عقد  -

 .   العظام هشاشة مرض عن ندوة تثقيىية د ت  عق -

 االولية االسعافات عن تدريبية دورة ت  عقد - 

 االحتياطات لتطبي   طبقا مطويات تثقيىية تو يع راله من له  حيث يدمت 

 االحترا ية

 بطالب االمتياز : انشطة مجتمعية خاصة رابعا

 واالحترا ية ويائيةال واالجرا ات 19  وفيد فيروس   ندوة تثقيىية عن عقد -

 .  الدم وأمراض  لألطىاه التغذية سو  أمراضندوة تثقيىية عن عقد  -

 .التمريض  رئيس ومسؤوليات مهام عنعقد ورشة عم  عن  -

 التخرج حديثيبالممرضات  : انشطة مجتمعية خاصة خامسا

 .العدوى منع طرق  عن تثقيىية ندوةعقد  -

 هيئة التدريسسادسا: انشطة مجتمعية خاصة بأعضاء 

 واالحترا ية الويائية واالجرا ات 19  وفيد فيروس عن تثقيىية ندوات  عقد-

 :الخريجين وحدة انجازات

 بتاري  وطرق الوياية منه 19-دوره تدريبيه عن مرض  وفيد 

22/10/2020 

 1/  16بتاري   ورشه عم  عن التكيف مع ضغوط العم  بالمستشىيات 

/2021. 

 2021/   3/  27بتاري    ه اال مات والكوارثدوره تدريبيه عن ادار 

 2021/ 5/  22بتاري   دوره تدريبيه عن اتفام القرار وح  المشكالت 

 :انجازات وحدة االزمات والكوارث



                                                                             دليل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة         
  

 16 

 نوفمبر)  االولية االسعافات و السالمة و األمن إجرا ات ع ي الك ية طالب تدريب -

2020.) 

 االسعافات و السالمة و األمن را اتإج ع ي بالك ية التدريس هيئة اعضا  تدريب -

 (.2021 يناير)  االولية

 المستجد  ورونا فيروس عن ل توعية االربعة الىرق لطالب  ندوات عدة اجرا  -

 (.2021 فبراير)

 المستجد  ورونا فيروس عن ل توعية التربية بك ية ل طالب  ندوات عدة اجرا  -

 (.2021 فبراير)

 االولية االسعافات و السالمة و األمن  اتإجرا  ع ي االداري الجها  تدريب -

 (2021 مارس)

 (.2021 يوليو) اال مات ادارة حوه االداري ل جها  ندوة تنظي   -

 اغسطس) اال مات ادارة حوه المعاونة والهيئة التدريس هيئة العضا  ندوة تنظي  -

2021.) 

    

 انجازات وحدة التعليم التمريضي المستمر:

بتاري   معاوني اعضا  التدريس عن  مكافحة العدوى دورة تدريبية ل عقد -

14-10-2020 

جودة الرعاية عقد عدد دورة تدريبية   لمعاوني اعضا  التدريس عن    -

 2020-10-27التمريضية بتاري  

بتاري   عقد دورة تدريبية   لمعاوني اعضا  التدريس عن  االسعافات االولية -

13-10-2020 

عن سالمة وامان المريض اعضا  التدريس دورة تدريبية  لمعاوني عقد  -

 2021-7-1بتاري  

عن جودة الرعاية التمريضية دورة تدريبية  لمعاوني اعضا  التدريس عقد  -

 2021-7-10بتاري  
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-9-27بتاري   عن  مكافحة العدوى  لهيئة التمريضدورة تدريبية      ن  عقد -

2021 

بتاري   السعافات االوليةعقد دورة تدريبية   لمعاوني اعضا  التدريس عن   ا -

23-6-2021 

بتاري   دورة تدريبية      لمعاوني اعضا  التدريس عن  مكافحة العدوى  عقد -

29-6-2021 

عن جودة الرعاية التمريضية دورة تدريبية  لمعاوني اعضا  التدريس عقد  -

 2021-6-30بتاري  

       

 انجازات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة:

 2020-12-16عقد ندوة تعريىية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بتاري  -

 

 

 2021-10-4عقد ورشة عم  عن حقوق المرأة  بتاري  -
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 :النفسي االرشاد وحدة انجازات

ع ع  والتأ يدلىيروس  ورونا  النىسيةعقد محاضرة ل طالب عن االثار  -

  zoomوالتعام  مع الس بيات عن طري  برنامج  الجائحةيجابيات من اال

 

وإنشةةةا  ينةةةاه راصةةةه برفةةةع  بالوحةةةدةرةةةاص  الىاسةةةبوكإنشةةةا  جةةةروب ع ةةةع  -

   الوحدةالىيديوهات من فري  

        

 

 

 :االنجازات الخاصة باتفاقيات و بروتكوالت  التعاون 

 ونقابة التمريض ريضالتعاون بين  ال من   ية التم برتو وهت  توييع  -

 بالزيا ي 

جامعة  اآلدابالتعاون بين  ال من   ية التمريض و   ية  برتو وهت  توييع  -

 الزيا ي 

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

 

 المؤتمرات

  26الع 25عقد المؤتمر الع مي السنوي الثالث عشر ل ك ية في الىترة من  -

 بعنوان : 2021 مايو

Covid 19 as a global challenge for sustainable development: Nursing 

vision 

 :فلالقوا
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 2021-2020مشاركة الكلية في القوافل الطبية للعام الجامعي 
 

 
 المحتوى التاريخ المكان اسم النشاط

1 

ياف ه 

 تمريضيه
 18/1/2020 يريه ميت بشار

يات القاف ة " الطبية نظمت جامعة الزيا ي  فعال

البشرية  البيطرية  التمريضية " لقرية "ميت بشار" 

/ منيا القمح 1تحت رعاية أ. د/ عثمان شعالن /

 13بمحافظة الشريية ,باشرت القاف ة أعمالها في 

تفصص طبي بإشرا  د. مجدي جاويش و ي    ية 

وتنمية البيئة حيث  الطب البشري لشئون ردمة المجتمع

عدد الحاالت التي ت  إجرا  الىحص  جا  إجمالي

 حالة 1047والكشف الطبي لها 

 

2 

 

ياف ه 

 تمريضيه
 23/1/2020 دار االيتام بالزيا ي 

 من عدد في وأساتذة أطبا  مشار ة القاف ة شم ت 

  ندوات عقد وتضمنت البشرية الطبية التفصصات

 من 83 ه هدايا وتقدي  وتدريبية فنية وأنشطة تثقيىية

 . العمرية المراح  بمفت ف بالدار األيتام

 والىحص الكشف إجرا  الطبية القاف ة أعماه وشم ت

 والعظام والج دية االطىاه تفصصات أربع في الطبي

 التبر  ت   ما , له  الال مة األدوية ,وصر  والرمد

 يياس وجها  , ل حرارة يياس وأدوات , تنىس بجها 

 الطب   ية و ي  جاويش مجدي / د.بإشرافا سكر

 . البيئة لشئون

3 

 ياف ة شام ة
يرية يصبع غرب 

 مر ز الحسينية
10/8 /2021 

شم ت اعماه القاف ة عدد من العيادات الطبية والبشرية 

والبيطرية والدورات وورش تدريبية وندوات ثقافية 

فرد منه  االدارى وأعضا  هيئة  30وتضمنت 

التدريس وطالب من   ية الصيدلة والمعهد الصحع 

 تمريضل 

4 

 ياف ة شام ة
يرية النمروط مر ز 

 فايوس
27/5 /2021 

شم ت اعماه القاف ة عدد من العيادات الطبية والبشرية 

والبيطرية والدورات وورش تدريبية وندوات ثقافية 

طبيب وادارى وأعضا  هيئة التدريس  35وتضمنت 

من طالب   ية الصيدلة  والتربية النوعية وطب  16و

 الصحع ل تمريض بقايوساسنان والمعهد 

5 

 ياف ة طبية
يرية الربعمائة مر ز 

 الحسنية
2/ 9/ 2021 

 وقد شارك كال من

 مدرس بقس  تمريض صحة المجتمع / صباح هجرسد -

المدرس بقس  تمرض الصحة  / صفية السباعىد -

 النىسية 

 المدرس بقس  تمريض االطىاه / نسريند -
 

6 

 ياف ة طبية

منشأة راغب الطحاوى 

 -ى غرب الصيادينير

 الحسنية يوم

20/10/2021 

  : كال منوشارك 

استام مساعد بك يه  د. ساميه فاروق محمود غنيم

 .التمريض جامعة الزيا ي 

 .القت محاضرة عن مرض السكر

تحدثت عن تعريىه وانتشاره واعراضه الكالسيكيه وان 

% من المرضي ال تظهر ع يه  اعراض ولكن 60

ضاعىات وت  التحدث عن انوا  يكتشىوا بعد حدوث الم

مرضي السكر وانوا  غيبوبه السكر و يىيه العالج 

 .و يىيه التشفيص و يىية العنايه بالقدم السكري

....مدرس تمريض الصحة د/ هدى سعيد ابراهيم محمد

 .النىسية والعق ية   ية التمريض جامعة الزيا ي 

تحدثت فع القاف ة عن المرض النىسي فع 
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يىه ومعده انتشاره وانواعه ومعويات التع المجتمع..تعر

تواجه المريض النىسي وطرق العالج وضرورة توجه 

 . المرضع ل عالج
 

7 

 ياف ة طبية
مدينة منشأة عمر 

 مر ز حسنية فايوس
5/10/2021 

تضمنت ع ع ندوات توعوية عن المشورة يب  الزواج 

 وطرق الوياية من تسم  الحم 

وشارك في القاف ة  ال من    
استام مساعد تمريض  .م.د جمالت مصطفى عبدالغنىا

 صحة المجتمع 
معيدة بقس  تمريض النسا  والتوليد م. ايمان توفيق  

 

8 

 ياف ة طبية
يرية برد مر ز 

 الحسنية
9/9/2021 

 يد شارك  ال من

مدرس مساعد بقس   د/ احالم محمد السيد منصور -

 تمرض النسا  والتوليد وت  توعية نسا  القرية حوه

 وسائ  تنظي  االسرة

المدرس بقس  تمرض الصحة  د/ عزة السيد عبدالفتاح -

النىسية ومحاضرتها بعنوان الق   فع فترة  ورونا و يىية 

 التغ ب ع يه

مدرس مساعد بقس  د/ هدير موسي محمد احمد  -

تمريض االطىاه و انت محاضرتها عن فيروس  ورونا 

 والتطعي  واهميته
 

9 

ياف ه طبيه 

 شام ه
 10/8/2021 يريه القصبي غرب 

واشتم ت هذه القاف ه ع ي  افه االيسام الطبيه و ان 

 الكشف والعالج بالمجان 
 ما شارك في هذه القاف ه االيسام التاليه من   يه 

 التمريض 
 يس  تمريض النسا  والتوليد 

 د. هويدا رجب 
 يس  تمريض االطىاهد. اسماء محمد عبد المعطي 

 النبي  د. هبه عبده عبد
 يس  تمريض الباطنه والجراحهد.ايمان مصطفي السيد 

 د. فاطمه محمد

  -: وملك إلعطا  ندوات تثقيىيه عن

 وسائ  تنظي  االسره والصحه االنجابيه -

 الحمايه من األمراض المعدية مث   ورونا -
 

 

        

 / 5 / 27 فايوس مر ز مروطالن بقرية  الطبية القاف ة فع بىايوس ل تمريض الىني المعهد مشار ه

2021 
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منيا القمح ا بمر زة  التمريضية " لقرية "ميت بشار"فعاليات القاف ة " الطبية البشرية  البيطري

 18/1/2020الشرييه 

      

 23/1/2020 دار االيتام بالزيا ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


