
 

 

 

 

 

 -:م 2018لعام البيئة خدمة المجتمع وتنمية إنجازات شئون 

  -القوافل الطبية : -أوال : 

 المجاورةو القرى و العزب  زفتيالى احدى قرية شرشابه  مركز  بيئيةتنظيم قافله طبيه و  -

      1/2018/  24لها ايوم األربعاء الموافق 

 

 االبتدائية حجازيكفر ) بمدرسة  المحلةمركز  حجازيالى قرية كفر  بيئيةتنظيم قافله طبيه و  -

 20/3/2018لها وذلك يوم الثالثاء الموافق  المجاورة(والقرى و العزبي 

 

و ذلك  المجاورةو القرى و العزب  زفتيتنظيم قافله طبيه الى احدى قرية شبرا ملس مركز  -

المجمع لمؤتمرات بتتحرك االتوبيسات من امام قاعة ا 19/4/2018يوم الخميس الموافق 

  الطبي
 

 ميت عساس مركز سمنود بمحافظة الغربية  قريهتنظيم قافله طبيه الى احدى  -

 .  3/7/2018يوم الثالثاء  الموافق 

 

تنظيم قافلة طبية إلى إحدي قري المحلة بمحافظة الغربية الى قرية المعتمدية مركز المحلة  -

 م 5/9/2018وذلك يوم األربعاء الموافق 

  -الندوات وورش العمل :  -:ثانياً 

 تقرير عن ندوة ترشيد استهالك الطاقه و المياه -

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة ترشيد استهالك المياه و تعظيم االستفادة منها 

الخطة  اعداد و تنفيذ خالل الفترة المقبلة و التعاون مع و زارة الموارد المائية و الري في

القومية لترشيد المياه قامت وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بعمل ندوه 

 -علميه بعنوان:

 و المياه " الطاقةترشيد استهالك " 



بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض الذى حاضرها   25/2/2018وذلك يوم االحد الموافق 

الهندسي و وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية الدكتور أ.د/ أحمد رفعت أستاذ بكلية 

البيئة و كان الحضور من مختلف الفئات و نخبه من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و 

 الطالب و االداريين بالكلية و بدأت الندوة الساعة الثانية عشر ظهرا

 عن السرطان و الكشف المبكر له التثقيفية الندوةتقريرعن  -

 

عاون بين كلية التمريض و مركز أورام طنطا قامت وكيلة الكلية لشئون خدمة فى ضوء الت

المجتمع و تنمية البيئة بعقد دوره تثقيفيه لجميع الطالب و االداريين و الساده اعضاء هيئة 

 -و كانت بعنوان :

 " السرطان و الكشف المبكر عنه"

طارق صالح استشاري جراحة االورام بمعهد االورام  /وكان يحاضر هذه الندوة أ.د

وذلك بقاعة المؤتمرات بالمبنى الجديد بكلية تمريض وذلك يوم االحد الموافق 

 الساعة الثانية عشر ظهرا  4/3/2018

 للمرأة فى االنتخابات الرئاسيه هالمشاركه السياسي تقرير عن ندوة أهمية -

لذى تقوم به الهيئة العامة لالستعالمات من خالل فى اطار الدور التنويري و التثقيفي ا

مراكزها اإلعالمية لرفع مستوى الوعى العام بالمجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة 

في االنتخابات الرئاسية وذلك قامت وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة 

و اعضاء هيئة التدريس بأهمية المبادرة بإقامة الندوة العلمية لتوجيه الطالب و االداريين 

 6/3/2018في المشاركة في االنتخابات الرئاسية وكانت هذه الندوه يوم الثالثاء الموافق 

أستاذ االجتماع و وكيل الكلية سابقا بالمعهد العالي  -وحاضر فيها أ.د/ محمد عامر 

المبنى الجديد بكلية وكان يحاضرها بقاعة المؤتمرات بللخدمة االجتماعية بكفر الشيخ 

  -تمريض وهى كانت بعنوان:

االنتخابات  فيللمرأة  السياسية المشاركة أهمية" 

 " الرئاسية

 التمريض نحو رعايه متطوره -بعنوان : تقرير عن اليوم العالمى للتمريض  

الجديده و كان  بالكلية( 1الموافق االثنين بمدرج ) 14/5/2018يوم  العالميتم االحتفال بيوم التمريض 

االحتفال تحت رعاية األستاذ الدكتور /مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا و األستاذ 

لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئه و األستاذ الدكتور/  الجامعةالدكتور/عماد السيد عتمان نائب رئيس 



 الكليةوكيل   غديريحسنى /سمر  الدكتورةجامعة طنطا و  –لطيفه محمود فوده عميد كلية التمريض 

 العلمية لألقسام الطالبية األنشطةلشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئه وكان االحتفال يتضمن عرض 

 بالكلية المختلفة

  -النشرة البيئية : -ثالثاً :

امتحانات بال قلق ، ونشرة اخري عن إرشادات تم عمل نشرة بيئية في شهر يناير عن  -

 هامة لالمتحانات .

 األمراض المعدية وطرق الوقاية منها .فبراير  عمل نشرة بيئية في شهر تم -

 ترشيد استهالك الطاقه والمياه . تم عمل نشرة بيئية في شهر مارس عن  -

 دور األعشاب الطبيعية على الجهاز التنفسيإبريل عن  تم عمل نشرة بيئية في شهر -

 متطورة تم عمل نشرة بيئية في شهر مايو عن التمريض نحو رعاية  -

 اإلسعافات األولية لالختناق .وليو عن تم عمل نشرة بيئية في شهر ي -

 إدمان االنترنت وآثاره السلبية تم عمل نشرة بيئية في شهر أغسطس عن  -

 المستمر والتدريب التمريضى التعليم وحدة -رابعا ً:

 2018  الجامعيلعام  لتم انجازها    التيعن ورش العمل    تقرير

بالمبنى  2فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا فى مدرج  2018-2-26نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم االثنين الموافق 

 ألعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونة وقام بالتدريب "ادارة االزمات والكوارث" الجديد تم عقد ورشة عمل عن 

 . مات التمريضرضا عبد الفتاح االستاذ المساعد بقسم ادارة خد/د 

بالمبنى الجديد تم  2فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا فى مدرج  2018-3-19فى يوم االثنين الموافق  -

مدرس تمريض  –امانى كمال    \وقد قام بإعطاء الدورة د  "مكافحة العدوى وإدارة النفايات"عقد ورشة عمل عن 

 والجراحي.الباطنى 

بالمبنى الجديد تم عقد ورشة  2فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا فى مدرج  2018-3-26يوم االثنين الموافق  فى -

ألعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونة وقام بالتدريب وقد قام  باعطاء   "تفسير قراءات مخطط القلب"عمل عن 

 .مدرس تمريض باطنى وجراحى  –صفاء عيد   \الدورة د 

بالمبنى  2فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا فى مدرج  2018-4-30وم االثنين الموافق فى ي -

 قام بإعطاءألعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونة   وقد  "االتصال الفعال"الجديد تم عقد ورشة عمل عن 

 . أستاذ مساعد تمريض الصحة النفسية -أمل صبرة  \الدورة أ.م .د 



بالمبنى الجديد تم  2فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا فى مدرج  2018-5-7ثنين الموافق فى يوم اال -

هبة  \الدورة د  بإعطاءالمعاونة وقد قام   والهيئةألعضاء هيئة التدريس  التفكير النقدى""عقد ورشة عمل عن  

 . مدرس بقسم ادارة خدمات التمريض –كمال عبيد  

بالمبنى الجديد تم عقد  2ظهرا فى مدرج فى تمام الساعة الحادية عشر 2018-7-16يوم االثنين الموافق  فى -

زينب  \الدورة د  قام بإعطاءالمعاونة وقد  والهيئةألعضاء هيئة التدريس  رعاية مرضى التنفس الصناعى""دورة 

 والجراحي. الباطنيمدرس بقسم تمريض  –شعبان   

بالمبنى الجديد تم  2فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا فى مدرج  2018-8-7الموافق  فى يوم الثالثاء -

هانم فتح  \الدورة أ.م.د  قام بإعطاءألعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونة وقد  "SPSS "عن عقد ورشة عمل 

 والجراحي . الباطنياالستاذ المساعد بقسم التمريض  –هللا  

بالمبنى الجديد  2فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرا فى مدرج  2018-8-12يوم االحد الموافق  فى -

وقد قام بإعطاء  والهيئه المعاونة ألعضاء هيئة التدريس" Statistical Tests "تم عقدورشة عمل عن 

 .  راحياالستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني والج –هانم فتح هللا  \الدورة أ.م.د 

( بالمبنى 1مدرج ) فيتمام الساعة الثانية عشر ظهراً  في 3/9/2018يوم االثنين الموافق  في -

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة  وكيفية التعامل معه" العدوانيالسلوك  "الجديد تم عقد ورشه عمل عن 

الصحة  بقسم التمريض االستاذ المساعدمرفت حسنى شلبي  \وقد قام بإعطاء الدورة أ.م.د  المعاونة

 النفسية  .

 تم عمل دورة اإلسعافات األولية بكلية الهندسة لطالب كلية الهندسية وذلك في شهر مايو  -

 

 -: وحدة شئون الخريجين -:خامساً 

       2018  الجامعيلعام  لتم انجازها    التيعن ورش العمل    تقرير 
 

 سم الدورةا

 

 القائم بالدورة

 

 التاريخ

د. شرين عبد  التحكم في العدوى  -

 اللطيف 

  2018\يناير 



الرعاية التمريضية لمرضى  -

جهاز التنفس الصناعي في 

 العنايات المركزة

 2018\فبراير  يونس ند. جيها

 2018\مارس د. هبة كمال إدارة الجودة بالمستشفيات -

 2018 \ابريل د. زينب شعبان االنعاش القلبي والرئوي -

  2018 \مايو  د. صباح شرشور  العناية باألطفال المبتثرين -

دورة عن العناية المركزة  -

 )مستشفى المنشاوي(

قسم باطنة 

  وجراحة
 

  2018 \يونيو 
 

 مهارات االتصال دورة عن " -

 والتواصل وكيفية التعامل مع -

 "المريض العدواني 

 

قسم الصحة  

 النفسية 

 

 2018سبتمبر / 

 

مرفق طيه إنجازات مركز الخدمة العامة بكلية التمريض لسنة  -سادساً : 

 م 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


