
 القوافل الطبيه

القافله الطبيه المتجهه الى قرية كتامه مركز بسيون بمدرسة كتامه الثانوية المشتركه بمحافظة الغربيه و ذلك يوم  -1
 6/2/2222الخميس الموافق 

قرية كفر قريطنه مركز المحله و القرى و العزب المجاوره وذلك يوم القافله الطبيه المتجهه الى   -2
 22/2/2222السبت الموافق 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 النـــــــــدوات
  قطاع الندوه العلميه التي قيمت في كلية التمريض وذلك من خالل التعاون المشترك بينتم اعداد 

التي  ومديرىة التربيه و التعليم شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه و قطاع شئون التعليم و الطالب

حاضرها كال من أ.م.د/ سهام احمد عبد الحى  أستاذ مساعد بقسم التمريض الباطنى و الجراحى و 

د/امانى كمال عبدهللا مدرس بقسم التمريض الباطنى و الجراحى وذلك يوم السبت الموافق 

  -وذلك تحت عنوان: 8/2/2222

 "اإلجراءات الوقائيه فيروس كورونا المستجد "

  

  

   



 تم اعداد ندوه علميه بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا للتوعية بفيروس كورونا الجديد 

  

   

  أ.د/مروه غازى أعضاء هيئة التدريس بكلية  -التي حاضر فيها كال من أ.د/خالد سرور  الندوه العلميه

 -بعنوان:وذلك   22/11/2222التربيه الرياضيه جامعة طنطا وذلك يوم االثنين الموافق 

 " التمرينات الرياضية و تاثيرها على المناعه في ظل جائحة كرونا"

  



  

 
  12/11/222يوم الثالثاء الموافق  اليوم التعريفى لوحدة شئون الخريجين وذلكتم عمل 

 

  تقرير عن مشاركة كلية التمريض فى الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا الجديد لعمال كلية

كلية  –أستاذ مساعد بقسم إدارة خدمات التمريض  –د / رضا عبد الفتاح جامعة طنطاالتمريض 

جامعة  –كلية التمريض –بقسم النفسيه والعقليه  –جامعة طنطا .د/شيرين ابواليزيد  –التمريض 

 طنطا



    

    
 للتوعيه بفيروس كرونا ألعضاء هيئة التدريس والطالب  علمية  تقديم ندوه 

   



 

 النشرة البيئيه

 

    د/نهله سعيد محمود  وذلك بعنوان:-تم اعداد نشره بيئيه بواسطة د/سميره اليد المزين- 

 فيروس كورونا الجديد
 

 طرق الوقايه من كورونا النشره البيئيه 
 

 : د/زينب عادل مدرس بقسم تمريض الحاالت الحرجه  قامت باعداد النشره البيئيه بعنون- 
 

 ""اإلجراءات الوقائيه للحد من انتشار فيروس كرونا في بيئة العمل          
 

 قام باعدادها د/صباح شرشو لنشر الوعى  عمل مطويه لتوعية الطلبه للحفاظ على انفسهم من كورونا
 بين الطالب

 

 ورشة عمل
 ورشة عمل التي حاضرها د/وال عيد مدرس بقسم إدارة الخدمات التمريضيه وذلك يوم  تم اعداد

 -وذلك بعنوان: 22/1/2222

 "" األخطاء التمريضيه و التوثيق الطبي                                           

 قام ورشة عمل للمعيدات الجدد و المعيدات المسجلون لدراسة الماجستير تمهيدى و تخصصى و
بالقائها أ.م.د/ صباح محمد السيد أستاذ مساعد بقسم تمريض األطفال وذلك يوم االثنين الموافق 

 -وكانت بعنوان :28/2/2222

"TOT" 

 

  ورشة عمل العضاء هيئة التدريس و الهيئه المعاونه وحاضرها أ.م.د/ عزه فؤاد االدهم أستاذ مساعد
  -وكانت بعنوان : 5/12/2222يوم االثنين بقسم تمريض االمومه و النساء و التوليدوذلك 



 "" تقويم الطالب

  ورشة عمل لرفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس و الهيئه المعاونه وذلك يوم االثنين الموافق
و يحاضرها أ.د/رحمه سليمان يوسف أستاذ متفرغ بقسم تمريض األطفال وذلك  12/12/2222

 بعنوان  

 " النشر الدولى"

 

  و كانت بعنوان  22/12/2222ورشة  عمل لهيئة التمريض بالمستشفيات يوم األربعاء الموافق 

 " " الغسيل الكلوى

  تصنيف المرضي و رعايه مرضي االصابات في استقبال الطوارئ"ورشة عمل عن" 
 

 الدورات التدريبيه
  المشرفين في الدار على درجه دوره تدريبيه لموظفى الدار في اإلسعافات االوليه  لكى يكون تم عمل

تم ترشيح أ.م.د/صباح السيد رساله و كافيه في كيفية التعامل مع أطفال بال مآوى التابعه لجمعيه

 اللقاء هذه الدوره22/2/2222شرشور استاذ مساعد بقسم األطفال وذلك يوم الخميس الموافق

 

  التي حاضرها  فاقه القلبيه و التنفسيه "االبعنوان " 11/2/2222الدوره التدريبه التي تم انعقادها يوم

 د/شيرين عبد اللطيف و د/زينب عادل عالم -كال من :

 

 وحدة السالمه والصحه المهنيه
 

 -تم تحديث تشكيل وحدة السالمه والصحه المهنيه 

  بشأن اإلجراءات االحترازيه لمواجهة فيروس كرونا  تم استالم موتور رش من الجامعه للتعقيم

 وتم تعقيم الكليه و المدرجات سالمة العاملين بالكليهحفاظا على 

 البروتوكوالت

 السعودى االلمانى 

  دار الفؤاد 

  ُ75375ُُمصرُستشفىُسرطانُاألطفالوم
  الصفوه 

 السالم الدولى 

 

 االمتياز
 اإلجراءات االمنيه لطلبة االمتياز تم توفير الكمامات و الكحول لطلبة االمتياز 

 

 المجله العلميه
 

  تم طباعة اكثر من عدد للمجله علميه  وتم توزيعها على وكالء الكليات 



 

 وحدة الخريجين

 

 تم تحديث تشكيل وحدة الخريجين 

 وحدة التسويق      

 تم تشكيل وحدة التسويق 
 

 تم اعتماد الهيكل التنظيمى لوكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميد الكليه

لشئون خدمة المجتمع وكيل الكليه 

 وتنمية البيئه

 وحدة التعليم والتدريب المستمر

 
 وحــــدة الخريجيــــن    

 
 لجنة االزمات والكوارث

 

 على االمتيازلجنة االشراف 

 
 لجنة متابعة اإلجراءات االحترازية

 إدارة  خدمه شئون البيئه

 العيادة الطبية

 وحدة التسويق

 لجنة متابعة اإلجراءات االحترازية

 
مركز  وحدات ذات طابع خاص

 الخدمة العامة بالكلية



 

1029/1010 
 

 مدير المركز

   منال عبدهللا جاهين د/



 

 والرسالة الخاصة بالمركز الرؤية

 : الرؤية 

الريادة والتميز فى مجال الخدمات التمريضية والصحية لخدمة 

 المجتمع وتنميه البيئة.

 :الرسالة 

يهدف المركز الى نقل الخبرات العلمية وتطبيقاتها عن طريق 

تقديم خدمات تثقيفية وتدريبيه متميزة فى كافه الخدمات 

ومهارات الفريق الصحى لمواكبه التمريضية لتنمية قدرات 

التكنولوجيا الحديثة . كما يهدف الى توعية الفئات المجتمعية 

المختلفة على الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المجتمع وحل 

 مشاكلة الصحية.

 نبذة عن المركز 

تم انشاء المركز كوحدة ذات طابع خاص لها استقاللها الفنى 

افقة مجلس الجامعة بالقرار رقم  والمالى واالدارى بناء على مو

( من 2فقرة اولى بند ) 722م . وفقا ألحكام المادة 22/1/2221

م  1222لسنة  92الآلئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 

. 

 



 

 أهداف المركز 

المساهمة فى اجراء البحوث وتقديم الخدمات التمريضية  .1

 واالسعافية.

بدورها فى مجال صحة المساهمة فى قيام الجامعة  .2

 وسالمة المجتمع.

المساهمة فى مجال التدريب على االساليب التمريضية  .7

 واالسعافية العاجلة .

تنمية قدرات ومهارات طالب الجامعة فى استخدام  .9

 تكنولوجيا العصر . األجهزة الحديثة واستيفاء 

توطيد الروابط والمساهمات والمشورات العلمية مع  .2

 العلمية الجامعات والمؤسسات

المساهمة فى تنفيذ البرامج والمشروعات العلمية  .1

 .بالجامعه

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 بيان بالدورات
 31/10/0202الى  1/7/0211الفترة من عن 

 
 

 اجمالى المتدربين الفترة اسم الدورة

الى  12/7/2212 رعايه صحيه

22/8/2212 

 متدرب 22

الى  11/7/2212 سكرتاريه طبيه

25/8/2212 

 متدرب 12

الى  2/2/2212 اسعافات اوليه

17/12/2212 

 متدرب 162

الى  22/2/2212 امومه امنه

21/12/2212 

 متدرب 62

الى  25/2/2212 مبادئ رعايه صحيه

2/11/2212 

 متدرب 287

الى  12/12/2212 جليس طفل

22/11/2212 

 متدرب 665

الى  15/12/2212 جليس مريض نفسي

22/11/2212 

 متدرب582

 متدرب 621الى  12/11/2212  صحيهمبادئ رعايه 



12/12/2212 

الى  16/11/2212 جليس مسن

16/12/2212 

 متدرب 622

الى  2/12/2212 مبادئ رعايه صحيه

2/1/2222 

 متدرب 28

الى  12/12/2212 امومه امنه

18/1/2222 

 متدرب 652

الى  1/1/2222 سكرتاريه طبيه

22/1/2222 

 متدرب 622

الى  6/2/2222 امومه امنه

6/2/2222 

 متدرب 525

 الى 2020/2/5 جليس مسن

2020/3/6 

 متدرب 561

الى  5/2/2222 جليس طفل 

5/2/2222 

 متدرب 621

الى  25/2/2222 مبادئ رعاية صحية 

22/2/2222 

 متدرب 72

الى  2/11/2222 جليس مريض نفسي

1/12/2222 

 متدرب 226

الى  2/11/2222 امومه امنه

2/12/2222 

 متدرب 255



الى  8/11/2222 ادارة الجودة

7/12/2222 

 متدرب 252

الى  1/12/2222 ادارة الجودة

22/12/2222 

 متدرب 52

الى  21/12/2222 تسجيل طبي

22/1/2221 

 متدرب 252

الى  22/12/2222 جليس طفل

22/1/2221 

 متدرب 282

 
 
 
 

 مدة الدورة الفئات المستهدفه اسم الدورة م

 أساسيات رعايه الصحيه 1
الهيئات الصحيه و 

 التمريضية
 ستة أسابيع



 دورات تدريبيه تم الموافقه عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : للهيئات الصحية تم الموافقة عليها دورات تدريبية -

 المركزية المتقدمةالعنايه  -1

 اختبارات الذكاء -2

 العمليات -7

 التخاطب -9

 نقص االنتباه وفرط النشاط عند االطفال -2

 اساسيات العناية المركزية -1

 مكافحة عدوي 0
الهيئات الصحيه و 

 التمريضية
 ستة أسابيع

 الباروميتريك 3
الهيئات الصحيه و 

 التمريضية
 ستة أسابيع



 مسعف نفسي -2

 التوحد -2

 قراءه رسم القلب -2

 الصحة النفسية لالطفال -12

 جامعة طنطا

 كلية التمريض 
 مكتب وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0202إنجازات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه للعام الجامعى 
 
 
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام

 

                                                 وكيل الكليه لشئون

 خدمة المجتمع وتنمية البيئه 

 

 .د/ أم إبراهيم على الساعىأ

 


