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 كلمة                      

 جمدى عبد الرؤوف سبعاالستاذ الدكتور /  السيد

 رئيس اجلامعة              

مل تعد اجلامعات هي تلك املؤسسات املستغرقة يف وظيفتها التعليميه فقط بل أصبح 

اجملتمع احمليط تقييم أي مؤسسة تعليمية مرتبط مبدى تفاعلها مع البيئه و العمل على خدمة 

ن اجلامعات تعترب هي القاعدة الفكريه اليت تصنع حاضر اجملتمعات البشريه و ختطط أذلك  بها،

السليمه و احملافظه  البيئيه الدارةافنظيفه و صحيه.  ملستقبلها الذى جيب أن يتحقق يف بيئه

ه األوىل حنو اكتساب على العاملني و الطالب بالكليه و املتعاملني معها يعد هو األساس و اخلطو

  .حرتام اجلميعإ

شلكل ئله ب يلايا البي ملع ق علل  ملل  وإميانا من جامعة طنطا على ضرورة التفا ملى و الع عل

تلل يلة  صللورة عمل شللاكلها ب حللل م للى  ئللة  تىأع يللا  هي طللالب و أع صللحة ال سلالمة و  لللى  ظلله ع احملاف

يلة همليهم  نله وإجياب ملل مم صلالتدريس و العاملني، و توفري بنية ع طلر ا  علر  ملن خ ابة و الت

حلواد  للل  و لل طلر الت ملن خ مله  كلات العا للى املمتل ظله ع طلا  و ا  لاا و احملاف للى الع سلاعد ع ، و ت

لليم  رار قيام اجلامعهمستإهتمامات اجلامعه مبا ييمن إاليياع على قمة  بأدوارها املختلفه من تع

 .و حبث علمى و خدمة  جمتمع على أكمل وجه
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 كلمة                                   

 االستاذ الدكتور /عماد السيــد أمحد عتمـان السيد
 نائب رئيس اجلامعة لشئون                    

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة                 

بالرغم من األهداف النبيله اليت حيملها القائمون و املمارسون ملهنة التمريض فقد كان 

ن جيعل من أللتطور السريع و املتالحق الذى يشهده العامل يف جمال العلوم الطبيه أثر كبري يف 

 التمريض علم له أصول معتربة ودرجات علميه و معايري دوليه و جز  ال يتجزأ من املنظومه

 املتكامله. ه و الصحيهالطبي

 وصارت البيئه " كبريا " خريه أصبحت البنيه العلميه يف مصر تشهد تطورااأل ونهففي اآل

فى جمال البحث العلمى الذى تنجلى أهميته يف حياتنا  حدا  تغري و نقله كبريهالبحثيه مؤهله أل

 ق التقدم و النهيهاالنسانيه باعتباره العامل االساسى يف االرتقا  مبستوى االنسان و هقي

 العلميه.

واميانا من جامعة طنطا بدورها اجملتمعى كواحدة من أهم املؤسسات االكادمييه اليت 

تعمل على تشجيع هذا النشاط احليوى و تنميته مبا حيقق رسالتها اليت تتخذ من البحث العلمى 

االفكار املبتكرة وعر   قاطرة نقود هذا اجملتمع حنو التنميه، فتحرص اجلامعه دائما على دعم

الراهنه ويدعم  ا نتاج العلمى املتميز خاصة ذلك الذى يسهم يف التصدي للتحديات اجملتمعيه

 .الشامله و املستدامه مسرية التنميه
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 كلمة                               

 االستاذ الدكتور / لطيفة حممود فودة ةالسيد
 دارة اجمللة إرئيس جملس              

 ةــليـــد الكـــوعمي                 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 والصاله والسالم على سيدنا حممد أشرف اخللق أمجعني

 واحلمدهلل الذي تتم بنعمته الصاحلات

 اميالتي األعزا  •

لكليه  خدمه اجملتمع وتنميه البيئههور العدد األول من جمله هنئكم ونفسي بظأ

كما أشكركم على مابذلتوه من جهد كبري لتظهر اجملله بهذه الصورة  ,جامعه طنطا -التمريض 

 املشرفه وهذا امتدادا ملا تبنته كلية التمريض منذ انشائها من اهداف خلدمه جمتمعها والبيئه

 نشطه متميزه يف اجملاالت اخلدميهأقامه ا –همهاأه ال هصى واحمليطه بها من خالل حماور كثري

 .واالجتماعيه لرفع األعبا  عن كاهل اجملتمع والثقافيه والعلميه

كما تساهم يف إجياد حلول غري تقليديه حلل مشكالت كثريه من خالل األحبا  العلميه  

خطط برامج للتدريب املهين وعقد الكثري من الدورات املخصصه يف شتى اجملاالت الصحيه ووضع 

والفين وتنظيم املؤمترات والندوات الثقافيه والقوافل الطبيه لالماكن احملرومه من اخلدمات 

فراد اجملتمع احمليط وهلا إسهامات يف التثقي  الصحي يف األماكن أولتنميه مهارات الطالب و

 .باحملافظه الريفيه

بالتوفيق وكثري من النمو واالادهار خلدمه جمتمعنا ومصرنا دعو اهلل عز وجل لكم أولذا 

 .احلبيبه
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 كلمة                                  

 األستاذ الدكتور / مسر حسنى غديرىالسيدة 

 دارة اجمللةإنائب رئيس جملس               

 وكيل الكلية لشئون اجملتمع وتنمية البيئةو 

 

 

 

 

 

 من جانب, فراداجملتمع هي إحدى املهن االنسانيه اليت تهدف إىل رفع كفا ة األإن خدمه 

السرتاتيجيه للكلية  اإن خدمه اجملتمع من أهم األهداف ف .ة التعليم ومن جانب أخر رفع كفا

واليت تستطيع من خالهلا الكلية ربط اجملتمع االكادميى باجملتمع املدني وتنميه التعاون 

تدريس واهليئة كلية والقطاعات الصحية املختلفة ومشاركه أعيا  هيئه الوالتنسيق بني ال

حتياجات اجملتمع وسوق وذلك طبقا ال ,البيئة ةاجملتمع وتنمي ةخدمفى املعاونة والطالب 

 .العمل

فراد واملشاركة  يف رفع الوعي البيئي لدى االومن أهداف أييا قطاع خدمة اجملتمع, 

االجيابية  وتوجيه البحث العلمي وتنظيم األنشطة املختلفة من مؤمترات علميه التنمية 

 حماوله التوصل إىل حلول املشكالت البيئية باجملتمع . دورات تدريبية وورش عمل تهدف اىل و
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 كلمة                                    

 سليمانفاطمة السيد الدكتور /  املساعد األستاذ

التحريررئيس                               

 

نطالقا من شعورنا بأهمية ما تقوم به كلية التمريض من أنشطة خمتلفة خلدمة إ

جملة خدمة اجملتمع وتنمية  " عداد هذه اجمللةإ مت عقد العزم علىاجملتمع وتنمية البيئة, فقد 

من ومهمة ومفيدة لتكون صرحا مييئا ورافدا من روافد العلم ملا تقدمه من معلومات   " البيئة

تهدف اىل خدمة اجملتمع وتعمل على تنمية البيئة. ويسر هيئة التحرير أن تيع متنوعة أنشطة 

خدمة  وهى جملة ربع سنوية تصدر عن قطاع شئون اجمللة, بني أيدي قرائها العدد األول من

 بكلية التمريض, جامعة طنطا. البيئة اجملتمع وتنمية

سائل الرمثل: شتملت على العديد من املوضوعاتإوقد تيمن هذا العدد مثانية أبواب  

, وسلسلة أفراده واألحبا  العلمية التى ختدم اجملتمع, واملقاالت التثقيفية التى تزيد من وعى

التى  على أمثلة للقوافل الطبيةمتصلة. كما تيمن هذا العدد معرفية عرف أكثر وهى سلسلة إ

لمؤمترات والندوات العلمية التى مت لأمثلة أييا  هذا العدد ومشل .قامت بها كلية التمريض

 وتنمية البيئةوعلى رؤية ورسالة الوحدات التابعة لوكالة شئون خدمة اجملتمع  بالكلية عقدها

منح الدرجات العلمية ألعيا  هيئة التدريس واهليئة املعاونة منها جتماعية أخبار إوعلى 

للنور لتكون  هاخراجإوهذه اجمللة ر كل من ساهم فى تأسيس ويف النهاية أود أن أشكبالكلية. 

  منربا ييى  جوانب العلم واملعرفة فى كل ما يتعلق خبدمة اجملتمع وتنمية البيئة. 
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نتشار الديدان المعدية و تأثيرها على  الحالة الصحية ألطفال المرحلة األبتدائيةا

في المدارس االبتدائية نقص اإلنتباه وفرط النشاط تاثير برنامج تعليمي علي معلومات ومهارات المعلمين تجاة  -:

تأثير البرنامج التدريبى الخاص باالسعافات االولية والمساندة االساسية للحياةعلى التعامل مع االصابات الناتجة عن االخطار   -
 التعليمية بين طالب المدارس الثانوية الصناعية 

 بين تأثير برنامج التدخل التعليمي لمنع العنف األسرى المراهقات  -
 القدرة الوظيفية على جودة الحياة بين مرضى السكرالمسنين فى مدينة بسيون تأثير  -
 تاثير استخدام برنامج غذائى على القياسات الصحية لالطفال المصابين بمرض الكلى -

 بناء الثقة بالنفس لدي األطفال  -
 ( Breast cancerسرطان الثدى )  -

 
 
 

 

    اإلكتشاف المبكر والوقاية من التخلف العقلى فى مرحلة الطفولة -

 

 
  أمثلة للقوافل الطبية التى قامت بها كلية التمريض لخدمة المجتمع وتنمية البيئة -

- 

 التدريب المستمر التعليم التمريضى و وحدة -
 وحدة شئون الخريجين  -
 وحدة االزمات والكوارث  -
 الجوده ضمان وحدة   -
 مركز الخدمة العامة  -

 حمتويات العدد

 الرسائل العلمية 

 العلمية األبحاث 

 المقاالت التثقيفية 

 سلسلة اعرف أكثر

 القوافل الطبية 

 المؤتمرات والندوات العلمية  

 انجازات الوحدات 

 األخبار االجتماعية 
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 - - - دكتوراه

 املرحلة األبتدائيةنتشار الديدان املعدية و تأثريها على  احلالة الصحية ألطفال ا

 د. لوله عبد الوهاب         ,  أ.د. لطيفة حممود فوده       ,ناهد كرم السحرىد. 

المعوية واحدة    مقدمة: الطفيلية  العدوى  النامية.  تعد  الدول  في  البشر  بين  انتشارا  العدوى  من األمراض األكثر  معظم هذه 

إنها مرتبطة  كما    لحاالت التي تشمل ظروف غير صحية تعزز انتقالهاا  راز.بشكل عام,الب ب ينتقل عن طريق أطعمة ملوثة  

  الذين يتعاملون مع األغذية يلعبوا دورا هاما في نقل هذه العدوى. إن  بقلة النظافة وعدم الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.

ضا عامال مساهما في نقل هذه العدوى خاصة بين األشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية حيث  الجهل, هو أي و كذا  

البشري   بالسلوك  العدوى  هذه  تتأثر  الطفيلية،  األمراض  من  العظمى  الغالبية  نسبيا.مثل  منخفض  يكون  الوعي  مستوى 

اال أو  المتاحة  الفحص  الصحية وعدم االستفادة من خدمات  المعوية  وخاصة ممارساتهم  الطفيلية  العدوى  بالعالج.إن  لتزام 

األخرى. لألمراض  ومقاومتهم  التعلم  وقدرات  لألطفال,  والعقلى  الجسدى  نمو  على  سلبا  تؤدى  إتؤثر  في  إ نها  النقص  لى 

وى   التغذيه وفقر الدم.أيضا، يمكن لهذه العدوى أن تؤثر على التنمية االجتماعية واالقتصادية.و هذا يكون بسبب أن هذه العد 

تسبب فقدان الشهية، وفقدان العناصر الغذائية، سوء االمتصاص وانخفاض االستفادة من العناصر الغذائية.إنتحسين الصرف  

الصحي وتوفير المياه النظيفة والتثقيف الصحي والتدريب على النظافة بين أطفال المدارس يكون أكثر فاعلية في الوقاية من 

الدراسةمن انتقال الطفيليات على المدى الطويل.العدوى الطفيلية المعوية والحد   كان الهدف من هذه الدراسة    : الهدف من 

بتدائية. اإل  المرحلة  الصحية ألطفال  الحالة  تأثيرها على   و  المعدية  الديدان  إنتشار  تقييم  المستخدمة: هو  المواد  و    الطرق 

لقد أجريت هذه الدراسة    :  مكان الدراسة و العينةثانيا :     : هذه الدراسة كانت دراسة مقطعية وصفية.نوع الدراسةاوال:  

طالب )أوالد    300العدد الكلي لعينة الدراسة  المناطق الريفية بالمحلة الكبرى. و كان   بتدائية الحكومية فى  فى المدارس اإل

األداة األولى  -زمة هما كاألتى:تم استخدام أداتين من قبل الباحث للحصول على البيانات الالأدوات الدراسة:  ثالثا     وبنات(.

التالية: األجزاء  من  مكونة  شخصية  مقابلة  أداة  عن  األول:  -عبارة  للطالب الجزء  الديموغرافية  االجتماعية     . الخصائص 

:  الثانية األداة  معلومات الطالب حول األمراض الطفيلية المعدية.الجزء الثالث:  . ممارسات النظافة الشخصيةالجزء الثاني:  

وشملت الطول والوزن ومن ثم تم  الجزء األول: القياسات األنثربومترية:  التقييم الغذائي: واشتملت على خمسة أجزاء: أداة  

الثاني: تحليل براز لألطفال:  حساب مؤشر كتلة الجسم. تم أخذ عينة براز من كل طالب وتم تحليلها اليجاد أى نوع  الجزء 

الطفيليه. بالديدان  فحص  عدوى  الثالث:  الدم: الجزء  في  الهيموجلوبين  ودرجته.  مستوى  الدم  فقر  وجود  الجزء  لتحديد 

تم تطويره بواسطة مؤسسة نستل  مقياس التقييم الغذائى المصغر:  الجزء الخامس:العالمات الجسدية لسوء التغذيةالرابع:  

 .2009وتم تحديثه في عام  1994للتغذية و الرائدة الدولية للمسنين في عام 

٪( مجموعة الدراسة تراوحت أعمارهم 58.3سنة . أكثر من نصف )  11-6أعمار العينة ما بين    ترواحت:  الدراسة نتائج  

٪( من 63.7أقل بقليل )  أظهرت الدراسة أنسنة.8-6٪( منهم تراوحت أعمارهم بين  41.7سنة، في حين )  11-9ما بين  

الطالب  كان آباؤهم حرفيين في حين   نصفأن حوالى    ثلثي  الطالب كان لديهم تاريخ شخصي سابق للعدوى الطفيليه.وجد

وجد أن حوالي ثالثة أرباع الطالب  كانوا مصابين باألميبة  كما     أن حوالي ثلثي طالب الدراسة  أمهاتهم كن ربات بيوت.

ين باللمبلية ٪( كانوا مصاب 1.0٪،  1.3٪( وفقط )8.7٪(، يليها االسكاريس )19.3المحللة لألنسجة تليها الديدان الدبوسية )

التوالي. على  القزمة  والمحرشفة  )و  الجيارديا  الطالب  من  عالية  نسبة  أن  بالماء 87.0وجد  أيديهم  كانوايغسلون    )٪

والصابون قبل تناول الطعام في المنزل في حين أن أقل قليال من نصف الطالب  كانوا ال يغسلون أيديهم بالماء والصابون  

. المدرسة  في  الطعام  تناول  )  ايضا  وجدو قبل  الطالب  من  عالية  نسبة  الباعة 81.6أن  من  الطعام  يتناولون  كانوا   )٪

الطفيلية والجائلين. انتقال, و أعراض وعالمات األمراض  تعريف، طرق  يعرفون  الطالب ال  أن غالبية  الدراسة  أوضحت 

كان أكثر من  ولطفيليه المعوية.  أقل قليال من نصف الطالبال يعرفون طرق الوقاية من األمراض ا  والمعوية على التوالي.

٪( من الطالب المصابين بطفيل واحد  62.3٪،  66.7نصف الطالب  غير المصابين بالطفيليات لديهم سوء تغذية  مقابل )

٪( المصابين بالطفيليات 75.5وجد أن حوالي ثالثة أرباع الطالب )واخيرا    والمصابين باثنين من الطفيليات على التوالي.

أن  لديهم  الهيموجلوبين كان  ومستويات  الطفيليه  العدوى  بين  إحصائية  داللة  ذات  وجودعالقة  مع  متوسطة  يميا 

على   وممرضة الصحة المدرسية اعداد برامج تثقيف صحي حول األمراض الطفيلية المعوية للطالب. يجب علىالتوصيات:

النظافة ممارسات  لتحسين  للعامة  صحي  تثقيف  برامج  اعداد  المجتمع  والبيئية.  ممرضة صحة  علي الشخصية  اكدت  كما 

عمل برامج بوسائل اإلعالم  للمساعدة  وايضا ضرورة المسح المنتظم  لتالميذ المدارس إلكتشاف االصابة بالطفيليات بينهم.

في نشر المعلومات عن  عدوى الطفيليات المعوية لقطاع كبير من المجتمع, حيث أنها واحدة من أكثر األمراض االستوائية  

 ملة.المه

  الر سائل العلمية
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 - - - ماجستري

 نقص اإلنتباه تاثري برنامج تعليمي علي معلومات ومهارات املعلمني جتاة 

 يف املدارس االبتدائية وفرط النشاط

 أ.م.د..مرفت حسنى شلبى              ,ابيدة عبداجلواد الشري  د.      ,لمروة عبدالفتاح اوي

 

نقص    :مقدمة اضطراب  أن  أن  يمكن  والتي  شيوعا  األكثر  الطفولة  إضطرابات  أحد  هو  النشاط  وفرط  اإلنتباه 

يكونون  ما  عادة  اإلاضطراب  هذا  من  يعانون  الذين  األطفال  أن  كما  والبلوغ.  المراهقة  فترة  نهاية  حتى  تستمر 

بالمدرسة، بما في ذلك  مشتتي االنتباه، ومندفعين، ولديهم نشاط مفرط، وقد يكون لديهم العديد من المشاكل المتعلقة

صعوبة في االنتباه، في اتباعالتعليمات، والبقاء في مقاعدهم، واالستماع، واستكمال المهمة. عالوه علي ذلك فان  

القدرة علي   المدرسين  ,لذا فالبد ان يكون لدي  للطفل، والمعلمين واألسرة  االضطراب قد يسبب مشاكل خطيرة 

الدرا فصولهم  في  الطلبة  مع  االنتباه,  التعامل  نقص  اضطراب  أهمها  من  متنوعة  مشاكل  من  يعانون  الذين  سية 

النشاط الذي يؤثر على حوالي   المتعلمين، وهذا يعني ان طالبا واحدا على األقل في كل  5-3وفرط  ٪ من جميع 

الموضوع نوع اساسي م فاننا نعتبر أن هذا  لذلك  لديه هذا اإلضطراب  التي  فصل دراسي  الوقايه  انواع  يجب ن 

تهدف الدراسه الي تقييم تأثير برنامج تعليمي علي معلومات ومهارات المدرسين    الهدف من الدراسة:.  دراسته

يستخدم فى هذا الدراسه تصميم   خطوات الدراسه:.  تجاه إضطراب االنتباه وفرط النشاط   في المدارس االبتدائية

المدارس من  اثنين  في  الدراسة  هذه  تنفيذ  تم  تجريبى.  في    شبة  احداها  الغربية  محافظه  في  الحكومية  االبتدائية 

الدراسة:  الريفيةالمناطق الحضرية واألخرى في المناطق   ذكر,  األماكن السالفة المن  تم أخذ عينة البحث    عينة 

من  حيث   المستهدفة  العينة  في   50تكونت  يرغبون  الذين  الجنسين  من  االبتدائية  المرحلة  مدرسي  من  مدرس 

ه في  من  المشاركه  اقل  منهم  كل  ,وعمر  الدراسه  البحث:  .55ذه  وطرق  البحث:  أدوات  االداه -اوال:ادوات 

استمارة استبيان  الجزء االول:  :  المعرفة لدي المدرسين من إضطرابات نقص االنتباه فرط النشاط: تقييم  االولي

عن   معلومات  والديموجرافية  لجمع  االجتماعية  السمات  تخص  الثاني:  بيانات  لدي  الجزء  المعرفة  تقييم  مقياس 

بشأن األعراض والتشخيص والعالج، ومعلومات عامة عن    المدرسين من إضطرابات نقص االنتباه فرط النشاط

الثانيه  -طبيعة وأسباب ونتائج اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط. م مدي مهاره مدرسي مقياس لتقيي  :  االداه 

 المرحلة االبتدائية في التعامل مع االطفال مضطربي االنتباه ومفرطي النشاط

 

الدراسة:  لهذه  الرئيسية  )   النتائج  المعلمين  غالبية  أن  النتائج  أظهرت  ومتوسط  92قد  متزوجين  أعمارهم  ٪( 

أظهرت أن نصف العينه  يعيشون في المناطق الريفية والنصف اآلخر في المناطق  كما  سنة.  +41-25يتراوح بين 

الحضرية. أظهرت النتائج  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نسبه المعلومات لدي المعلمين قبل وبعد البرنامج 

ونقص االنتباه. تبين مباشره, وبعد البرنامج التعليمي بشهر عن األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط  

المتعلقة بنسبه حدوث واسباب هذا  المعرفة  لديهم مستوى جيد من  المعلمين  العظمى من  الغالبية  أن  البرنامج  بعد 

االضطراب وايضا اعراضه وكيفيه العالج. تبين لنا بعد تنفيذ البرنامج التعليمي للدراسه أن الغالبية العظمى من  

ة وموقفا ايجابيا تجاه هذا التدخل )إعطاء الطالب التعزيزات اإليجابية والسلبية المعلمين لديهم معرفة جيدة وخبر

علي     وقد اوصت الدراسة,تكلفة االستجابة, التنظيم داخل الفصول الدراسية,إخراج الطفل من التعزيز االيجابي(.  

األكاضروره وضع برامج   التدخالت  للمعلمين متصلة عن هذا االضطراب فضال عن  تعديل  تدريبيه  مثل  ديمية 

هذا االضطراب.و أهميه وجود برنامج تدريبي للمعلمين يتم التركيز من خالله على أهمية المناهج الدراسية بشأن  

للتدخل   أهداف  ووضع  التشخيص  إلجراء  التمريض  واخصائين  النفس  وعلماء  المعلم  بين  التواصل 

يتم   لآلباء  تدريبي  برنامج  وجود  االجتماعي العالجي.وضروره  السلوك،التنظيم  تعزيز  على  خالله  من  التركيز 

ضروره  كما اوصت علي    والذاتي، وإدارة سلوك الطفل التخريبية في البيت والحد من النزاع بين الوالدين والطفل. 

المعلمين داخل المدرسة للحصول على فهم أفضل لتأثير  واهميه وجود برنامج تعليمي لدراسة العالقة بين نشاط 

 االضطراب عبر نظام التعليم لدينا. هذا
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 على التعامل تأثري الربنامج التدريبى اخلاص باالسعافات االولية واملساندة االساسية للحياة

 مع االصابات الناجتة عن االخطار التعليمية بني طالب املدارس الثانوية الصناعية 

 لوله عبد الوهاب .د          ,  وى عباس ابراهيم .د    , سهام أمحد عبد احلى .د

 حياااتهم حمايااة  اساساايات  ماانوالمساندة االساسية للحياااة    االولية  باالسعافات  والطالبات  الطالب  معرفةن  إ  :مقدمة

 الفنيااة الثانويااة الماادارس وخاصااة الماادارس طااالب تواجااه المخاااطرالتى ماان وتعتبراالصااابات .االصااابات ماان

الكسور, النزيف , الجرررو , الوررروال, اء, رر  , نتيجة لمخاطر برامجهم الدراسية, ومن هذة المخاطر    الصناعية

كااى   هياالساساا   الحياة  ودعم  االولية  االسعافات  استخدام  على  تدريبهم  فان  لذلك  السكر واءز ة.  التشنج ت و,يبوبة

. وبناء على التقرياار الخاااص بالصااحة فااى مضاعفات  بدون  االصابات  مع  الصحيح  التعامل  على  قادرين  يصبحوا

عااام   ٪20زيادتهااا الااى  ومتوقااع    2000عااام    ٪15الااى    1990عااام    ٪12العالم ان نساابة االصااابات زادت ماان  

معرفااة الطااالب والطالبااات باالسااعافات االوليااة والمساااندة االساسااية للحياااة   . وبناء علي هذا التقريرفانم.2020

 .من اساسيات حماية حياتهم من هذة االصابات اصبحت

لمساااندة االساسااية هو تقييم تأثير البرنامج التدريبى الخاص باالسعافات االولية وا  :الهدف من الدراسةولذلك كان  

مدرسااتين فثثي وقد اجري هذا البحثثث .  للحياة على عالج االخطار التعليمية بين طالب المدارس الثانوية الصناعية

تم اختيارهم عشوائيا من المدارس الثانوية الصناعية التى تمثل منطقتااى شاارق وغاارب طنطااا بمحافظااة الغربيااة, 

الثانوية للبنات والمدرسة الميكانيكية الثانوية للبنين وقد تم اختيار الماادارس وهذه المدارس هى  المدرسة النسيجية  

 بناء على خطورة المواد التعليمية التى يتم دراستها بها.

 

 طالب وطالبة من المدارس السابق تم اختيارهم من جميع المراحل الدراسية. 60 شملت علي  :عينة البحث

جزئين  أوء الخص ئص ، وتش ل  في هذه الدراسة لج ع البي ن ت.  اداتينواستخد ت  :

اسررت  را اسررتبي ن لت يرري  . ث نيرر  السررنة الدراسررية،  النررو  ثررل الر ررر    للطلبة والط لبرر تاءجت  عية والدي و,رافية  

 40د البرن  ج وتتكررون  ررن قبل وبر  رلو  ت الطلبة والط لب ت عن اءسر ف ت اءولية وال س ندا اءس سية للوي ا

سؤال يش ل الت لى : الكسور, النزيف , الجرو , الوروال, اء,   , التشنج ت,اءنر ش ال لبى الرئرروو و,يبوبررة 

است  را  الوظررة لت يرري  ادا  الطلبررة والط لبرر ت الخرر ص برر ءجرا ات وهي عب را    السكر واءز ة.

 .البرن  ج وبرد قبل ندا اءس سية للوي ا وال س ءولية سر ف ت لال الر لية

 

ان  معلومات واداء طالب وطالبات المدارس الثانوية الصناعية بخصوص االسعافات االوليااة وكانت نتائج البحث

والمساندة االساسية للحياةاثناء االصابات غير كافية, ولكن ظهر تحسن ملحوظ في معلوماتهم فى اكثر ماان نصااف 

 والتحسن في ادائهم بعد تطبيق البرنامج التدريبى. %86.7عددهم 

بضرورة التوسع في عمل برامج تدريبية لطالب الماادارس   اوصت الدراسةالسابقة للدراسة فقد    بناء على النتائجو

الثانوية الصناعية وذلك لتجنب مخاطر التعلم على ان يكون بواسطة متخصصين مثل الممرضااات. وايضااا ادراج 

 لمدارس الثانوية الصناعية.االسعافات االولية والمساندة االساسية للحياة كمواد اساسية للطالب والطالبات في ا

 األبحاث العلمية
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 املراهقاتتأثري برنامج التدخل التعليمي ملنع العنف األسرى بني 

 سامية خاتوند/          -د/ انتصار ابر الغيط       -ا.د / لطيفة فودة       –هند رضا الكشط 

ويعااد الساابب الرئيسااي لوعاقااة والوفاااة  .أنحاء العالممشكلة عامة كبرى في جميع األسرى يعتبر العنف  مقدمة:

ويعرف  .بين النساء ، حيث يشمل أي امرأة بغض النظر عن خصائصها سواء اإلقليمية أو االجتماعية أو الثقافية

بأنه مجموعة من االفعال القهرية الجنسية والنفسية والبدنية المستخدمة ضد النساء المراهقين والبااالغين ماان قباال 

على صحة المرأة بشكل مباشر و غير مباشاار ماان األسرى يؤثر العنف .ائهم من الرجال داخل حدود االسرةشرك

خالل مجموعة من النتائج  كالجسدية: المتمثلة في زيادة خطورة اإلصابة ، حاالت االعاقة واالنتهاااء بااالموت.أو 

لشخصااية. واالقتصااادية: المتمثلااة فااي النفسية: كاالكتئاااب والقلااق واالنتحااار وإدمااان المخاادرات واضااطرابات ا

ياادمر مسااتقبل المجتمااع ويضااعف ماان   األساارىالتكلفة الباهظة كنتيجة لتأثير العنف على الصحة. وأيضا العنف  

التاادخل التعليمااي لمنااع العنااف األساارى بااين المراهقااات. تقييم برنامجهو:الهدف من هذه الدراسة. ةهيكل األسر

شبة التجريبي إلجراء هذه الدراسة و أجرياات هااذه الدراسااة فااي كاال ماادارس قد اختير التصميم  :  منهج الدراسة

 :أدوات الدراسةطالبة من الصف الثالث.  )150)الثانوية الفنية للبنات بمدينة طنطا واشتملت عينه الدراسة على   

الجاازء -االسااتبيان علااى جاازئيين:: أداة للتقييم الوبائي والسلوكي والبيئي وقد شمل هذا  األداة االولىشملت اداتين  

معلومات عن بعض الخصائص الشخصية والحالة االجتماعية للطالبات مثاال  العماار، المدرسااة، الحالااة   -االول:

: أداة للتقياايم التعليمااي   األداة الثانيةاستبيان لتقيم سلوكيات الطالبات لمواجه العنف.    -الجزء الثاني:  -  االجتماعية

تقياايم العواماال المساااعدة للعنااف  -الجاازء االول:-ذا االستبيان على ثالث أجزاء كاالتي:واأليكولوجي وقد شمل ه

يم للساالوك اإليجااابي تقييم عوامل التعزيااز : والتااي تضاامنت أساائلة عاان  مصااادر التاادع  -االسرى الجزء الثاني:

إمكانيااة الوصااول تقييم عوامل التمكين : والتي تضمنت أساائلة حااول التااوافر و  -الجزء الثالث:-كأشخاص مهمين

إلى مراكز اإلرشاد، والدروس التعليمية، والمصادر المالية، والموارد اإلعالمية كالكتب ، والموقع اإللكتروني ، 

 والمواد التعليمية ، والفصول التعليمية وما إلى ذلك.

وجرد أن ك ر   الريرف    أن ووالى ثلثي الرينرة   رن  وسنة  19-16تراووت أع  ر الط لب ت قيد الدراسة بين  نتائج البحث:

٪(أ يين أو ي رأواويكتبروا وترلري  33.3٪ و32.0ووالي ثلث أبر   الط لبر ت  الدراسرة و  أكثر  ن نصرف الط لبر ت قيرد  

٪  رنهن 18.7٪  نهن  وظفرون والبر قي 36.0ورف يدوية وير لونب ث نوي على التوالي.ويذكر أن نصف آب   الط لب ت  

ربر ت بيروت ، بين ر   ك نت , لبية ا ه ت الط لبر تو نصف ا ه ت الط لب ت  أ ي ت أو ي رأن ويكتبن   ووالى  ء ير لون.

لرووظ ك   . ن وجهة نظر الط لب ت لديهن دخل أسري ك ف   الط لب تأكثر  ن نصف  و  ٪  نهن  ن  وظفين.11.3ك ن  

و سرتوو ترلري    نارتب ط إيج بي ذو قي رة برين ال ج رو  الكلرى ل رلو ر ت وسرلوكي ت الط لبر ت قيرد الدراسرة وأع ر ره

عن العنف االسااارى  نالعائلة واألقارب مصدر رئيسي لمعرفتهبأن  نأکثر من نصف الطالباااات قااارر.نأ هرررته

لديهن اتج ه ت سلبية تج ه الرنف اءسررو فري ورين، الط لب ت  اإلنترنت. لووظ قبل التدخل الترلي ي، ت ريب  ثلثيويليهم  

و  الكلى ٪( لديهن اتج ه ت سلبية  ع توسن ذو دءلة إوص ئية في  ج 56.0أشهر  ن التدخل. أكثر  ن نصفه    3برد 

لاام يعرفااون أي معلومااات عاان الطالبات قيد الدراسااة حوالى نصف كما اظهرت نتائج البحث ان .لدرج ت اءتج ا 

بينمااا  بعااد ثالثااة أشااهر ماان تطبيااق  البرنامج التعريف واألسباب والمؤشرات وأنواع العنف المنزلي قبل تطبيق  

 .وكاملة عن هذه العناصر السابقة  النموذج  أكثر من ثالثة أرباعهن كان لديهن إجابة صحيحة

النت ئج  : التوصيات هذه  الدراسة    واستخالص   ن  اوصت  لطف د  والو الت  الر ل  وورش  الندوات  ال دارس     لب تع د 

تشجيع إت وة الكتيب ت وال لص  ت لل راه ين وول  و    لخلق الوعي وول الرنف اءسرو  نالث نوية والج  ر ت وع ئالته
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والث نويةالوق ية  ن   الفنية  ال دارس  في  كتب ت  األسري  الدين    أت وه تشجيع  و    الرنف  رج ل  تض   التي  الدينية  اللجنة 

الطالال ل نع  الر ئلية  النزاع ت  ول  اإلسال ي  ع  الترلي   ضو   في  ال رأا  و وال  لترريف  علي   والرل     وصت    ك   

  رأا وتوريك الرأي الر  . للنس   ل ن قشة قض ي  ال  ت جال الاإلنترنت أو  علىتخصيص صفو ت 

 

 تأثري القدرة الوظيفية على جودة احلياة بني مرضى السكراملسنني فى مدينة بسيون

 فاطمة السيد سليمان د.        ,.د. اقبال فتح اهلل الشافعىأ       , وة أمني عبد اهللمر

الصحية على مستوى العالم فمعدل إنتشاره يتزايد سريعاً. فهو  مرض السكر هو أحد أهم وأخطر المشاكل  :  مقدمة

أحد األمراض المزمنة األكثر شيوعاً والتى تؤثر على المسنين فى كل الدول تقريباً. فهو يؤثرعلى األداء البدني  

الصحة وجودة  مختلف جوانب  يتم فحص  أن  الضروري  كان من  لذا  للمسن,  واإلجتماعي  والشخصي  والذهني 

القدرة الوظيفية هى التركيز الرئيسي لكل تقييمات إدارة رعاية المسنين. فتقييم الحالة  أن  لهؤالء المرضى.الحياة  

القدرة الوظيفية تُقيّم من خالل  الوظيفية للمسن هى المفتاح لمساعدته على الحفاظ على إستقالليته وجودة حياته. 

اليومية. القدرة على إستكمال هذان النوعان من األنشطة   قياس أداء األنشطة األساسية اليومية واألنشطة الوسيلية

األمراض   على  السيطرة  على  تساعد  قد  البدنية  األنشطة  فى  المشاركة  ألن  المسنين  حياة  فى  أساسى  شئ  هى 

 المزمنة مثل مرض السكر.

البحث من  الدراسة هو تقييم  :الهدف  الوظيفية على جودة  الهدف من هذه  القدرة  السكر تأثير  بين مرضى  الحياة 

عيادة الباطنة الخارجية فى التأمين الصحى بمدينة في  أجريت هذه الدراسة  :مكان البحثالمسنين فى مدينة بسيون.

البحث .بسيون الدراسة  :  عينة  هذه  عدد  أجريت  عاماً    200على  ستون  أعمارهم  ممن  السكر  من مرضى  مسن 

لتجميع البيانات  معد  تم إستخدام جدول مقابلة  :  أدوات البحث  ذكره.  فأكثر. تم اختيارهم عشوائيا من المكان السابق

التالية:   األجزاء  من  يتكون  وهو  المسن  حياة  وجودة  الوظيفية  القدرة  لتقييم  األولالالزمة  الخصائص  :  الجزء 

وهو يشمل: مدة اإلصابة بالمرض, نوع العالج ونسبة   التاريخ المرضى للمسن وللمسن    اإلجتماعية الديموغرافية

بالدم.   الثانىالسكر  للمسن:  الجزء  الوظيفية  وهما:القدرة  الوظيفية  القدرة  لقياس  أداتين  استخدام  مقياس  1:تم   )

الثالث  مقياس لوتون لتقييم األنشطة الوسيلية اليومية  و   مؤشر بارثل لتقييم أنشطة الحياة اليومية ن  إستبيا:  الجزء 

المسن حياة  حياة جودة  لقياس جودة  قصير  مقياس  هو  والثالثين سؤاالً  الخمسة  ذو  المسن  حياة  إستبيان جودة   :

 .  2008المسن. تم تطويره بواسطة العالم بولينج سنة 

البحث الذين تمت دراستهم مابين    :نتائج  المسنين  الدراسة أن أعمار مرضى السكر  سنة. كان    83-60أظهرت 

منهم إناثاً و أن تقريباً كلهم يعيشون مع أسرهم.    ٪45.5لمسنين الذين تمت دراستهم  ذكوراً و  أكثر من نصف ا

أن   الدخل لحوالى    ٪64كما ُوجد  أو يقرؤا ويكتبوا وأن  المسنين كانوا غير متعلمين  منهم كان فقط    ٪ 46.5من 

ينة يعانون من مرض السكر منذ من الع  ٪45.5منهم كان دخلهم يكفيهم ويفيض. وُوجد أن    ٪34يكفيهم , بينما  

سنة. كان أكثر من   16إلى    11منهم لديهم مرض السكر منذ    ٪31.5سنة, بينما كان    11إلى أقل من    6حوالى  

 ( يستخدموا اإلنسولين لعالج مرض السكر. ٪59نصف العينة )

 ٪23اليومية , بينما  كان  أظهرت الدراسة أن معظم العينة كانوا معتمدين على أنفسهم فى أداء األنشطة الحياتية  

  لوتونمنهم معتمدين على أنفسهم بنسبة متوسطة. ُوجد ان متوسط الدرجات األعلى للمسنين الذكور على مقياس  

التعامل مع  القدرة على  التليفون ثم  القدرة على إستخدام  يليه  المواصالت واإلنتقاالت  كان يخص عنصر وسائل 

التسوق.كما   وأخيراً  المادية  مقياس  االمور  على  اإلناث  للمسنين  األعلى  الدرجات  متوسط  ان  كان   لوتونُوجد 

التعامل مع االمور   القدرة على  يخص عنصر إعداد الطعام يليه وسائل المواصالت ثم األعمال المنزلية وأخيراً 

ال الحياة بين مرضى  الدرجات األعلى بين عناصر إستبيان جودة  الدراسة أن متوسط  سكر  المادية. كما أظهرت 

 األبحاث العلمية
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( واألنشطة  الترفيه  يخص  دراستهم  تمت  الذين  األقل  2.949±19.87المسنين  الدرجات  متوسط  كان  بينما   ,)

( مرضى السكر المسنين الذين تمت دراستهم  ٪65(. ُوجد أن أكثر من ثلثى )2.787±  10.44يخص الصحة )

كانت جودة حياة   بينما  الجودة,  ُوجد  ٪27.5كانت حياتهم متوسطة  ذات   منهم سيئة..  أن هناك عالقة إحصائية 

اليومية. كما ُوجد أن هناك عالقة ذات داللة   الحياتية  أداء األنشطة  المسنين وقدرتهم على  داللة سلبية بين عمر 

ومجموع درجات  بارثل  إحصائية بين مستوى التعليم لدى المسنين الذين تمت دراستهم ومجموع درجات مقياس  

وُوجد أن النوع )سواء ذكر أو أنثى( له عالقة ذات داللة إيجابية مع مجموع درجات مقياس  .  إستبيان جودة الحياة

ومجموع درجات إستبيان جودة الحياة. ووجد أن هناك عالقة إحصائية ذات داللة سلبية بين مدة اإلصابة بارثل  

مقياس   مجموعدرجات  وبين  السكر  الحياةُوجدبارثل  بمرض  جودة  إستبيان  درجات  عالقة    ومجموع  هناك  أن 

 . بارثلإحصائية ذات داللة سلبية بين مستوى السكر فى الدم وبين مجموع درجات مقياس 

 :  الخالصة و التوصيات 

مقياس  :الخالصة درجات  مجموع  بين  إيجابية  إحصائية  عالقة  هناك  أن  الحياة   بارثلُوجد  أنشطة  لتقييم 

العالقة بين القدرة الوظيفية للمسن وجودة حياته أوجبت  : التوصياتاليوميةومجموع درجات إستبيان جودة الحياة. 

على الممرضة تقييم القدرة الوظيفية عند تقديم الرعاية التمريضية للمسن. كما يجب على الممرضة إعداد برامج  

تثقيفية لمرضى السكر المسنين وعائالتهم لتشمل: السيطرة على المرض, التغذية السليمة, إعطاء حقن اإلنسولين 

 لفحص الدورى من أجل الحفاظ على القدرة الوظيفية وجودة الحياة.وا

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تاثري استخدام برنامج غذائى على القياسات الصحية لالطفال املصابني مبرض الكلى

 مدصباح حممد السيد حمد.       , رمحة سليمان بهجت أ.د.    , شريين مجال عبد املنعم على

 

يعرف الفشل الكلوي المزمن بأنه عدم قدرة الكلى على القيام بوظائفها. الطفل مع الفشاال الكلااوي يخضااع   :مقدمة

تحديااد تاااثير اسااتخدام برنااامج :  الهدف من هذة الدراسة.  لعالج غسيل الكلى و يتطلب ذلك تعديل النظام الغذائي

 الكلى.غذائى على القياسات الصحيةلالطفال المصابين بمرض 

، أجرياات الدراسااة فااي وحاادة :  الطثثرق و المثثواد المسثثتخدمة  .كانت هذه الدراسااة شاابه تجريبيااة:  نوع الدراسة

طفااال وأمهاااتهم. تاام اسااتخدام اثنااين ماان األدوات  50أمراض الكلى بمستشفى طنطا الجامعي. وشااملت الدراسااة  

: ورقة استبيان صممها الباحث لتقييم معرفة أم الطفل المصاب بالفشل الكلااوي عاان األداة األولىلجمع البيانات ،  

 ائية ، العادات الغذائية ، مشاكل التغذية ومستوى النشاط البدني.العالج بالغسيل الدموى ، الحالة الغذ

: تتضمن ورقة تقييم التغذيااة ورقااة تقياايم فيزيائيااة وفساايولوجية وقياااس األنثروبومتريااة والتحالياال األداة الثانية 

 المعملية والمقدار الغذائي اليومي. .

أظهرت النتائج الرئيسية وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بمعرفة األم وأطفالها في المراحل   -:النتائج

 من الكثير من مشاكل التغذية وتأخر النمو. تم دراستهمالثالث. عانى معظم األطفال الذين 

جااب اسااتخدام الباارامج : البرنامج له تااأثير إيجااابي علااى معرفااة األطفااال وأمهاااتهم . لااذا يالخالصة والتوصيات

التعليمية لألطفال الذين يخضعون لعالج غسيل الكلى لتزويدهم بالمعرفة األساسية عن المرض وعالجااه وكااذلك  

 .يجب تقديم المشورة المستمرة بشأن الخيارات الغذائية الصحية والمتابعة الغذائية في كل زيارة
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 األطفالبناء الثقة بالنفس لدي 
   

 د.سوزان عبدالمنعم و د.سمر مبروك ..... مدرس تمريض الصحة النفسية والعقلية 

 

هي القدرة على اعتماد الشخص على نفسه وقدراته وقراراته عند التصرف في  شؤون حياته، : الثقة بالنفس

  .غيرهمدون قلق أو خوف، و دون اللجوء أو اإلعتماد على من هم حوله من أهل أو أصدقاء أو 

 : أسباب ضعف الثقة بالنفس

 . المقارنات والموازنات الجائرة بين طفل وآخر-1

 يخطئ الوالدان في التدخل المستمر في شؤون الطفل كافة بمناسبة وغير مناسبة.  -2

 الحماية الزائدة التي يمارسها الوالدان مع الطفل، مما يجعله يشّب معتمداً على غيره. -3

 اآلباء يظلم أطفاله حين يتوقع منهم الكمال الزائد.بعض  -4

 اإلسراف في العقاب والتسلط. -5

 كثرة النقد المستمر وعدم االستحسان يؤديان إلى شعور الطفل بعدم الجرأة واليأس واإلحباط. -6

 : كيف أزيد ثقة طفلي بنفسه

  ,      دعي طفلك يشاركك القرار ثانياً:                     ,   تصرفي بثقة أمام طفلك أوالً:

 ,         ابتعدي عن حماية طفلك الزائدة رابعاً:                                   ,امدحي طفلك ثالثاً:

  ,         ال تجعلي طفلك يخاف من قراراته سادساً:  ,شجعي طفلك على أن يكون له أصدقاء خامساً:

 ,                      أوف بوعودك له ثامناً:                 ,علمي طفلك مهارات عديدة سابعاً:

 .احترمي خصوصية طفلك عاشراً:       ,ال تنقذي طفلك من مشاكله البسيطة  تاسعاً:

 1مشثثثثهثثثثثثثد 

 االخوات -فالن )شخص ما ( -سنوات  8أو  6االبن ج  -االب  -االم 

خواته أمن  للمنزل ووجه حديثه البنه على مألجاء فالن هذا ليشتكى لالب ان ابنك ج ضرب ابنى ... ذهب االب 

 حد آخر أى أمه وحتى لو أو

 االب : لماذا ضربت ابن فالن 

 االبن: لقد شتمنى وقال لى يا)سمين( 

 مشاكل لقد مللت من شكوى الناس منك االب : وهذا سبب لتضربه . ال اريد 

 االب : انك دائم المشكالت مع الناس مع االخوات مع الجميع  

 )الطفل مذعور وخائف من والده(

 المقاالت التثقيفية



  

16 
 

 االب : ليتك ولدت بنت  

 االب : اننى احب البنات اكثر منك وقد يهينه اكثر من ذلك وقد يتعرض للضرب اذا ازداد غضبه 

 عدوم الشخصيه يستهين به الجميعطفل او لنقل شاب اآلن م :النتيجه

لم يجد ذاته بين اهله فبحث فى الدين لعله يجد ما يثقل شخصيته ... وصار مثال ينفر الناس منه ويظن الجميع انه  

 .      بال فائده وانه لن يتغير

 ماذا فى هذا المشهد من اخطاء ؟ 

 لقد اخطأ االب حين فضح ابنه على المالء   -1

 خطأ حين وجه له االتهام دون معرفة االسباب  أ-2

 سباب ضربه وشغبه أ خطأ حين وبخه دون مراعاة أ-4

 ى من هذه المشكالتأنهم ال يحدثون أخواته البنات وأخطأ حين قارن بينه وبين أ-5

 ) أنه شخص سىءبنه كثير المشكالت ) وهذا اقرار أخطأ حين اتهمه بأ-6

 فله الولد  علن حبه للبنات عن طأخطأ حين أ-7

 .بطل مفعول الخوف او الضرب من االب او من اى احدأمما  خطأ حين يضربه فى مثل هذه المواقفأ-8

ن يزرع فى ابنه احترامه لذاته ... لم يقل له انت رجل .. لم يحضنه ويقبله ويصاحبه ... لم يتفاهم أفشل هذا االب 

 وهذا مشهد مركب كثير التعقيد  معه لحل مشكلته

حتى ان   مام المألأن نتماسك أفلنحاول  ل,يضعف من شخصية الطف على المأل ضرب الطفل وشتمه- 1 :التحليل

ففضيحته تجعله ال يأبه الناس وال يشعر انه ,ن توجه نصيحه وليس فضيحه أ و توأمه النك تريد أكانوا اخوته 

 موضع احترام لديهم .

 حدث معهم المشكله ... مما يثير الكره بينهم. أخواته اذا كانو هم الطرف الذى أكما أنه يعرضه لشماتة -2

  :الخالصه

 والدكم تزيدونهم ثقه.ال تفضحوهم بل انصحوهم تزيدونهم ثقه. أ اصاحبو -

 . و ذموا سلوكهم وليس شخصياتهمأامدحوا -. ال تقارنوهم بالغيروال تسفهوهم تزيدونهم ثقه -

 واالخذ به. أنفسهم من خالل مدح اقتراحه أراء رائعه وهذا يزيد من ثقتهم بآمنهم اقتراحات و ااسمعوهم وستجدو -
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  (Breast cancer) سرطان الثدى 
 

 قسم تمريض صحة المجتمع  - ساميه إبراهيم بركة

 سرطان الثدى   

ن نعطى نبذة مختصرة عن شكل الثدى الطبيعى حتى نتمكن من  أن نتكلم عن سرطان الثدى  البد  أقبل  

 معرفة شكل سرطان الثدى. 

 وال: تشريح الثدي أ

يتكون الثدي من نسيج غدي وشحوم ومن أنسجة داعمة : يقوم النسيج الغدي للثدي بإنتاج الحليب، الذي 

بالقنوات اللبنية، ويزداد اتساع هذه القنوات قبل وصولها إلى الحلمة لتشكل يمر من خالل قنوات صغيرة تدعى 

تصل بين الجيوب اللبنية، والخارج حوالي عشر  .الجيوب اللبنية التي تقع تحت هالة الثدي من الداخل مباشرة

انتفاخات  وتوجد حول الحلمة دائرة داكنة اللون تدعى هالة الثدي، تحوي  .قنوات ضيقة تمر من رأس الحلمة

 .صغيرة هي الغدد التي تفرز سائالً زيتياً يساعد على االحتفاظ بطراوة البشرة

 

 : صورة مبسطة توضثثح تشريح الثدي

 
 

 .الحلمة -د .       القسم المتوسع من القناة اللبنية -جث .    الجيوب اللبنية -ب .   القنوات اللبنية -أ 

 .جدار القفص الصدري  -ز .         العضثثلة الصدرية الكبرى  -و .             الشحوم -هث 

 

السرطان في الثدي هو و  .يعتبر نسيج غدة الثدي من األنسجة الحساسة لوصابة بالسرطان لدى المرأة

لجهاز اللمفاوي إلى  التكاثر الفوضااوي للخاليا مع فقدان السيطرة على تنظيم عمل الخاليا وانتشار السرطان عن طريق ا

 . العقد اللمفاوية، وعن طريق الجهاز الدموي إلى الدماغ والكبد والرئة والعظام

 احصائية عن مرض سرطان الثدى 

أكبر. حيث يشكل نسبة  بنسبة  النساء  النساء والرجال ولكن حدوثه عند  من  الثدي يصيب كالً  سرطان 

في    28٪ المكتشفة  السرطان  إجمالي حاالت  الى  من  التي تؤدي  األمراض  أهم  السرطان من  يعتبر هذا  العالم.  

الوفاة بين اإلناث. حوالي مائة وثمانون ألف حالة جديدة لسرطان الثدي فى العالم ، وأكثر من أربعون ألف حالة  

 المقاالت التثقيفية
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سنوي السرطان  هذا  بسبب  اإلحصاوفاة  وتشير   . نساء ئيا  عشرة  أو  ثمانية  كل  من  واحدة  أن  إلى  األمريكية  ات 

  .صاب بسرطان الثديت

   :أسباب حدوث سرطان الثدي

الثدي , تزيد من خطورة  ولكن    ليس هناك سبب حقيقي وواضح لسرطان  أن  هناك عوامل من شأنها 

 مثل:  التعرض لإلصابة بهذا المرض

من حاالت سرطان   ٪77تزيد نسبة احتمال اإلصابة بهذا المرض كلما زاد سن السيدة ، وهناك حوالي  العمر :   ❖

سن   بعد  تشخص  فقط    55الثدي  تبلغ  النسبة  هذه  أن  حين  في   ، من    ٪18عاما  األربعينيات  في  النساء  عند 

 عمرهن 

 من حاالت سرطان الثدي لها مسببات وراثية  ٪10  – ٪5تشير اإلحصائيات إلى أن نسبة العوامل الوراثية:  ❖

سنة ( و/أو تأخر سن انقطاع الطمث بعد سن   12بدء الدورات الطمثية بشكل مبكر ) قبل سن الدورة الطمثية :   ❖

 سنة 30عدم اإلنجاب أو تأخر أول حمل لما بعد  .سنة 55

أن يؤدي استعمال موانع الحمل عبر   هناك احتمال استنادا إلى عدة دراساتموانع الحمل التي تؤخذ عبر الفم:   ❖

 . الفم إلى ارتفاع بسيط في نسبة التعرض لوصابة بسرطان الثدي

بعد سن انقطاع الطمث، وفي هذه الحالة يجري مناقشة فوائد استعمال هرمون االستروجين أو البروجسترون:   ❖

 ومضار هذا العالج مع الطبيب قبل البدء في تناوله 

الثدي إلى حد ما من نسبة اإلصابة بسرطان ممكن أن يقلل االرضاعة:   ❖ إلرضاع الطبيعي من مرض سرطان 

 الثدي خصوصا إذا تواصل اإلرضاع لمدة سنة ونصف إلى سنتين,

 ممكن أن يزيد من نسبة اإلصابة ولكن لم تثبت الدراسات هذا األمر بصورة التدخين :   ❖

 

   : أعراض مرض سرطان الثدي

أو   الثدي  في  ورم  أو  كتلة  الثدي,  بطالاظهور  لون  أو  الجلد  شكل  أو  حجم  في  تغيير  الشعور   ,وجود 

الجل في  نتوء  الملمسد,  بوجود  في  البرتقالة  قشرة  الجلد  يشبه  الجلد حيث  في  إحمرار  أو  تشققات  وجود  , وجود 

 ة(.مقلوبة أو غائر)تغيير في شكل الحلمة أو  إفرازات دم أو أي إفرازات غير طبيعية من الحلمة
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 : الفحوصات المستخدمة لتشخيص سرطان الثديا هي م

الذاتي:-1 وهو فحص المرأة للثدي بنفسها دوريا كل شهر، وأفضل وقت هو اليوم الخامس الى السابع   الفحص 

 (الفحص السريري)األلم من الثديين من بدء الدورة الشهرية  حيث يختفي التورم و

هو الفحص األهم والوحيد الكتشاف سرطان الثدي المبكر، وكذلك الفحص بالموجات فوق    الفحص الشعاعي:-2

 الصوتية 

 ويتم عن طريق عمل فحوصات طبية للكشف عن الورم   :الفحص االكلينيكى -3

 

 : كيف يمكن الوقاية من سرطان الثدي

  صابة بسرطان الثدياالاحرصي علاى الرضاااعة الطبيعية لفترة طويلة فهااي تقلال ماان خطاار. 

  ب. انقطاع الطمث دون استشارة الطبي ج الهرموني بعدالتجنبي تناول الع 

  دقيقة يوميا  30تااقل عن  السبوع لماادة الاحرصي على ممارسة الرياضة المنتظمة طيلة أيام ا . 

 م.كثار من الدهون في الطعاال مثالي صحيا وتجنبي احافظي على الوزن ال 

  يافأللعمة الغنية باالطاحرصي على تناول ا . 

  ه. ل  تجنبي التدخين أوحتى التعرض 

   احرصي على عمل الفحص الذاتي للثدي بنفسك شهريا فهو يساعد على فهم التغيرات الطبيعية لثدييك وتحديد

 . مات أو كتل غير عاديةالأي ع

  ك بصقة دوريةاحرصي على أن تجري فحصا لدى طبيب . 

  االربعينربعين ثم مرة كل سنتين بعد سن ألمرة عند سن ا (المامجرام)احرصي على إجراء فحص أشعة. 
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 اإلكتشاف المبكر والوقاية من التخلف العقلى فى مرحلة الطفولة 

 قسم تمريض صحة المجتمع   -  نهلة سعيد محمود اسماعيلد.  

 

 مقدمة 

عرف أكتر بإلقاء الضوء على اإلكتشاف المبكر والوقاية من التخلااف العقلااى ايسعدنى أن أبدأ فى سلسلة  

مرحلة الطفولة , حيث أن إعاقة األطفال تمثل مجموعة من التحديات لألسرة والمجتمع . وقد وجد أن أمااراض فى  

التخلف العقلى يمكن الوقاية منها إذا كانت األم تمتلك المعلومات عاان  األسااباب التااى تااؤدى الااى حاادوث التخلااف 

أن مراكز رعاية األمومة والطفوله هى من أكثر   وبما  العقلى منذ مرحلة ما قبل الحمل ومرحلة الوالدة وما بعدها,

 سلسلة اعرف أكثر 
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و متابعااة الحماال أو تنظاايم أسااره أو تطعاايم أماكن التى تتردد عليها السيدات إما إلجراء فحص ما قباال الاازواج  األ

مومه والطفوله من أهم األفراد فى المجتمع التى من الممكن أن تساعد فى االطفال , لذلك كانت ممرضة رعاية األ

 المبكر والوقاية من أمراض التخلف العقلى .اإلكتشاف  

 :العقلي التخلف تعريف

ذلك قبل بلوغ  البيئة على أن يبدأ بأنه نقص الذكاء الذي ينشأ عنه نقص التعلم والتكيف مع العقلي التخلف يعرف  

لهؤالء المتخلفين عقليا وذلك ألن أغلب الناس الذين   كحد أعلى ) 70 (الثامنة عشرة من العمر ، وحدد معدل ذكاء

 الدراسة.  في سنوات تكون قدرتهم التكيفية محدودة ويحتاجون رعاية وحماية وخاصة (70ذكائهم عن ) يقل معدل

 : والمرض العقلي )الجنون(  الفرق بين التخلف العقلي

 : يجب االنتباه جيدا إلى أن الفرق كبير وجذري بين التأخرالعقلى والمرض العقلى

المرض العقلي يحدث نتيجة إلضرابات انفعاليه ونفسيه داخل الفرد أما التأخر العقلي فنادًرا ما يحاادث نتيجااة  -1

  .لهذا السبب

معينة، أما في التأخر العقلااي فااإن أسااباب  الفرد نتيجة لظروفالمرض العقلي يتضمن مشكالت في شخصية  -2

 .األساسي ظروف محددة وجود مشكالت في الشخصية ليس سببها

المرض العقلي نادًرا ما يحصل في سن الطفولة المبكرة أما التااأخر العقلااي فانااه يحاادث قباال أو أثناااء أو بعااد  -3

 .الوالدة

أو السلوك، وإن وجد هذا السلوك فانه يرجع  قصوًرا في األداء العقليالمرض العقلي ال يشترط أن يكون فيه  -4

 .داخل الفرد إلى اضطرابات انفعالية ونفسية

 :العقلى  التخلف أسباب

 يمكن تقسيم أسباب التخلف العقلي علي أساس توقيت حدوث اإلصابة في حياة الفرد 

 أسباب أثناء الوالدة -2                               الوالدةأسباب قبل  -1

 أسباب غير معروفة  -4                               أسباب بعد الوالدة -3

     أوال : أسباب قبل الوالدة

 تحكمها العوامل الوراثيةوأسباب ال  تحكمها العوامل الوراثيةهناك أسباب 

 عيوب التمثيل الغذائيو  الكروموسومات:  مثل عيوب العوامل الوراثيةأسباب تحكمها  -1 

  :عيوب الكروموسومات -أ

حدوث خلل في عدد أو تركيب الكروموسومات سواء كانت جسمية أو جنسية يؤدي إلي حدوث مظاهر بدنية أو 

 العيوبمن التخلف العقلي من هذه  جسمية مميزة و تكون غالبا مصحوبة بدرجات متفاوتة

  :زيادة الكروموسومات - 1

 : كروموسوم من أمثلة ذلك 47يكون عدد الكروموسومات في الخلية 

http://forums.fll2.com/
http://forums.fll2.com/
http://forums.fll2.com/
http://forums.fll2.com/
http://forums.fll2.com/
http://forums.fll2.com/
http://forums.fll2.com/
http://forums.fll2.com/
http://forums.fll2.com/
http://forums.fll2.com/
http://forums.fll2.com/
http://forums.fll2.com/


  

22 
 

شهر حاالت التأخر العقلي أوهي  –"بسبب الشكل المميز للعينين المغولي  الطفلويسمي أيضا " داونمتالزمة   -

هناك ارتباط  و  "Trisomy 21 "21بثالثية "لذلك تسمي  21بسبب زيادة الكروموسوم الجسمي رقم"   و تحدث

 ."سنة فأكثر  35بين زيادة نسبة حدوث هذه الحالة و تقدم سن األم " 

                                                             Klinefelter's Syndromeمتالزمة كالينفيلتر   - 2

       عنها طفل عقيم متأخر عقليا له صفات جسمية خاصةفي الرجل و ينتج   Xتحدث بسبب زيادة كروموسوم

  :نقص الكروموسوم - 3

تحدث بسبب نقص كروموسوم في المرأة تكون في بعض الحاالت مصحوبة بدرجة  تيرنرمثال : متالزمة 

 التأخرالعقلي 

 :- كسر في ذراع الكروموسوم - 4

( و يتميز الطفل بصفات   5رقم )  الذراع القصير للكرموسوممثال : متالزمة بكاء القطة " تحدث بسبب كسر في 

 الذي يشبه مواء القطه. جسمية معينة و أهمها بكاء الطفل المميز

 

   :عيوب التمثيل الغذائي -ب

ويشمل مجموعة من األمراض التى يمكن اعتبارها أمراض أولية تتميز   :خلل التمثيل الغذائي للبروتينات -1 

وأحداث النقاص العقالى.   أمينية شاذة فى البول التى تحاد من تمثيل البروتيناات من قبل الدماغ بوجود أحماض

 )مرض )فينل كيتون يوريا:ومن أمراضها المهمة

والذى يحدث بسبب زيادة نسبة الجالكتوز  مثل : حالة الجالكتوزيميا خلل في التمثيل الغذائي للمواد السكرية -2

 ذلك تلف انسجة المخ والجهاز العصبى واصابة الطفل باالعاقة الذهنيه   بدم الجنين مما ينتج عن

النمو الجسمي و العقلي  مثال : نقص هرمون الغدة الدرقية الخلقي و ينتج عنه تأخر في :عدم توازن الهرمونات-3

 ين(. الطفل عالج استيعاضي )هرمون الثيروكس و يمكن تفادي هذه األضرار إذا تم التشخيص مبكرا و أعطي

 االستسقاء الدماغي -مثال : صغر حجم المخ    عيوب خلقية في الجمجمة و حجم المخ-ج

II- أسباب ال تحكمها العوامل الوراثية:  

  مثل: ل:مراض معدية تصيب األم أثناء الحمأ  (1) 

 الزهري.  والنكاف و الوبائيخاصة في الثالثة شهور األولي من الحمل و األلتهاب الكبدي  :الحصبة األلماني  -

التكسوبالزموزس:  وتسببها طفيليات تنتقل عن طريق الحيوانات األليفة مثل القطط ويمكن اكتشافها بعمل   -

 تناول اللحوم الغير مطهية جيداً مثل الالنشون والبسطرمه.أسبابها  تحليل دم لألم و عالجها باالدوية و

ارتفاع في ضغط الدم وجود زالل في البول وتورم في القدمين يؤدي إلي تلف  و يتميز بوجود  تسمم الحمل: ( 2) 

 في المشيمة بدرجات متفاوتة و يؤثر علي الجنين إذا لم تعالج. 
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 ارتفاع ضغط الدم  -مرض السكر    (3)

صغر  اليود المشع و يؤدئ هذا إلي  –الكوبلت المشع  – كس التشخيصيةامثل أشعة   لإلشعاعات: ضالتعر  (4)

 حجم المخ. 

 .التسمم بالرصاص أو بالزئبق (5) 

 –مثل بعض أنااواع المضااادات الحيويااة  : خاصة في أثناء الثالث شهور األولي للحملتناول بعض األدوية  (6)  

  مسكنات األلم –المهدئات  

األنفصااال أو  –أو محاولااة االجهاااض الفاشاالة  قد يحدث بسبب التعرض لصاادمة حدوث نزيف أثناء الحمل: (7) 

 نقص في االكسجين الذي يصل للجنين فيؤثر ذلك بشكل خاص علي خاليا المخ المبكرة للمشيمة و ينتج عنه

  بكثرة لفترات طويلة  دخين و تناول الكحولياتالت  (8)

ويؤدي إلي احتمال حدوث والدة قبل الميعاد أو طفل  :  مما يضعف األمعدم األهتمام بالتغذية أثناء الحمل (9)

عند   يحدث أيضا بسبب نقص عنصر اليود في غذاء االم نقص في هرمون الغدة الدرقية وزنه أقل من العادي قد

 الجنين وكذلك نقص حامض الفوليك. 

 

  ثانياً: أسباب أثناء الوالدة 

يكون هذا الطفل عرضااة لكثياار ماان المشاااكل الصااحية التااي يمكاان أن   :الطبيعيوالدة طفل أقل من الوزن   (1)

 تؤدي إلي تلف المخ

 أسبوع من الحمل و يكون غير مكتمل النمو 38طفل مبتسر: يولد قبل  -

 طفل صغير الحجم: يولد في موعده و لكنه لم ينمو داخل الرحم بقدر كافي نتيجة لسوء تغذية االم -

 :            ذلك يحدث بشكل خاص علي خاليا المخ و يحدث بسبب :نقص األوكسجين  (2)

  األنفصال المبكر للمشيمة -                الوالدات المتعثرة -           طول فترة الوالدة  -

  التفاف الحبل السري حول رقبة الجنين- 

  في حالة التوأم إذا حصل أحد التوأم علي غذاء و أوكسجين من المشيمة بدرجة أقل من األخر- 

فيرتفع  الصفراء المرضية( غالبا ما تكون موجودة منذ الوالدة و تزداد نسبتها) :الدمازياد نسبة الصفراء في  (3)

 تكسير كرات الدم الحمراء للمولود بكثرة البيليروبين في الدم و يؤثر علي خاليا المخ و تنتج هذه الحالة من

عنااد والدة الطفاال األول و  +RH طفاالوال -RH  باالم و الطفاال إذا كاناات األم سااال : عاادم توافااق بااين دم مثثثال

  و هذه عندما يحدث الحمل الثاني RH اختالط دم األم بالطفل يتكون في دم األم مضادات لل

المتعثاارة و هااذا مثل سقوط المولود علي األرض أو استعمال الجفت أو الشفط في الااوالدات  :حوادث الوالدة (4) 

 يؤدي إلي حدوث نزيف بالمخ أو تهتكات بأنسجته.
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 اسباب فترة ما بعد الوالدة مباشرة: أثالثا :

 الصفراء الشديده  -                     مثل االطفال المبتسرين )غير مكتملة النمو( -

 نقص وصول الكسجين الى المخ  -                                         نقص الجلوكوز فى الجسم -

 : أسباب فترة ما بعد الوالدة وفترة الطفوله رابعاً:

 نقص وصول االكسجين الى المخ والذى يحدث بسبب وجود جسم غريب فى مجرى التنفس -

 االلتهاب السحائى)التهاب االغشية المحيطه بالمخ( -

 )خاصة تسمم الرصاص من عوادم السيارات (التسمم  -

 اصابات الرأس  -

 سوء التغذيه )نقص الفيتامينات خاصة فيتامين )أ ( واليود -

 السعال الديكى- الحصبة-الجفاف -النزالت المعوية  -ل شلل االطفال مراض المعديه:مثمضاعفات األ -

 العقلى وذلك فى العدد القادم للمجله بمشيئة هللا.وسوف نلقى الضوء على جانب هام من جوانب التخلف 

 أمثلة للقوافل الطبية التى قامت بها كلية التمريض خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

  

 املشرتكني فى القافلةأمساء  تاريخ القافلة اسم القافلة

بمركز   دمشيت  كنيسة  قرية  إلي  طبية  قافلة 

بمدرسة محمود مرسي الحلواني والقري  ن  بسيو

 والعزب المجاورة لها 

األربعاااااااء  يااااااوم

الموافااااااااااااااااااق 

 م18/12/2017

 ( د/ربيعة عبدربه محمد عبدربه )تمريض صحة المجتمع

 د/ نجوي سعيد العشماوي )تمريض الباطني والجراحي( 

 صحة النفسية والعقلية(الد/ شيماء الرفاعي )تمريض 

زفتي  مركز  شرشابه  قرية  إلي  طبية  قافلة 

 والقري والعزب المجاورة لها  

يااااااوم األربعاااااااء 

الموافااااااااااااااااااق 

 م 24/1/2018

 د/ صباح محمد شرشور ) تمريض األطفال ( 

 د/ ربيعة عبد ربه ) تمريض صحة المجتمع (

 ) إدارة التمريض ( سالي عبد المنجي /د

 القوافل الطبية 
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المحلة  مركز  حجازي  كفر  قرية  إلي  طبية  قافلة 

والعزب   والقري  االبتدائية  كفر حجازي  بمدرسة 

 المجاورة لها  

يوم الثالثاء الموافق 

 م 20/3/2018

 د/ عفاف عبد العزيز بصل )تمريض الباطني والجراحي (  

 د/رضا عبد السالم ) تمريض الباطني والجراحي ( 

 ريض (د/ والء مصطفي عيد ) إدارة التم

زفتي  مركز  ملس  شبرا  قرية  إلي  طبية  قافلة 

 والقري والعزب المجاوره لها  

يااااااوم الخماااااايس 

الموافااااااااااااااااااق 

 م 19/4/2018

 د/ شيرين عبد اللطيف )تمريض الباطني والجراحي(

 د/ أسماء الشين )تمريض الباطني والجراحي ( 

 صحة النفسية والعقلية ( الض يد/ مروة زويل ) تمر

المحلة  مركز  المعتمدية  قرية  إلي  طبية  قافلة 

 الكبرى 

يااااااوم االربعاااااااء 

الموافااااااااااااااااااق 

5/9/2018 

 د/ سميرة السيد المزين )تمريض صحة المجتمع( 

 الحاالت الحرجة(  تمريضد/ زينب عادل  ) 

  (تمريض الصحة النفسية) د/ سمر مبروك  

 (سيةتمريض الصحة النف)د/ صارة عبدهللا  

 

 

1- 

 -  توت عنوان :3/4/2018-2ج  رة طنط  بت ريخ  –ت  ع د ال ؤت ر الدولي الس دس لكلية الت ريض  -1

 " " التعليم المبنى على الكفاءات في مجال التمريض

  -: وكانت توصيات المؤتمر كالتالى 

أه ية وضع الكف  ات الت ريضية في اءعتب ر عند وضع ال ن هج التدريسية لج يع كلي ت الت ريض ليتسنى   -1

 لن   ر يير الجودا 

  راع ه التر  ل  ع ال رضى  -2

  الوظة الضغوط النفسية للطالب أثن   التدريب الر لي  ع  راع ه الطالب عند وضع ال ن هج  -3

ال ختلفة في وضع ال ن هج الت ريض والنظررر فرري ال نظ ررة اءك دي يررة أه ية تطبيق أءقي ت  هنة الت ريض  -4

 اء ريكية لذلك األ ر .

 المؤتمرات والندوات العلمية
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 أه ية تطبيق الترلي  الت ريضي ال ست ر  -5

  راع ه التوك  في الردوو لتوفير األ  ن لل رضى وخ صة عند إعط   الرالج لل ريض . -6

 ت برة ع ل الت ررريض بطعطرر   ال  رضرر ت الفرررص ل ن قشررة التورردي ت والصررراع ت ال ترل ررة ب خالقيرر ت  -7

 ال هنة . 

 ع ل  ش ريع  ت يزا للتشجيع ونشر األبو ث الرل ية .  -8

  أ.د/ رحمة سليمان بهجت -وك ن   رر ال ؤت ر :

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  توت  2017/ 28/11ت  ع د  ؤت ر قس  ت ريض الب طني والجراوي يو  الثالث   ال وافق  -2

 : عنوان

 " االتجاهات الحديثة في تمريض األورام "

 -: وكانت توصيات المؤتمر كالتالى  

 ال رار . اءستف دا  ن ال ررفة في التواصل  ع ال ريض ودع  صنع  -1

 استخدا  الت ريض ال بني على البراهين والخبرا الر لية لتطوير ال   رسة السريرية ل رضى األورا  .   -2

 رفع وعى ال   رسين ل هنة الت ريض وال هن الصوية تج ه التكنولوجي  الوديثة في هذا ال ج ل .  -3

 .   اءستف دا  ن تطبي  ت البووث ال بتكرا الوديثة في  ج ل ت ريض األورا  -4

 ابراز أه ية الر ل الج  عي والتر ون في ول  شكالت ال   رسة الت ريضية  -5

 التو ق  ن ت ثير البرن  ج على    رسة الت ريض والترلي  والبووث . -6

 د/ رضا عبد السالم إبراهيم  -  رر ال ؤت ر :وك ن 

2- 
 -:  توت عنوان20/11/2017ال وافق  اءثنينب س  إدارا الخد  ت الت ريضية يو  عل ية ندوا ت  ع د  -1

 " وسائل التواصل االجتماعي في التمريض : الفرص والتحديات "

  -:  كالتالى وكانت توصيات الندوة

 خلق بيئة ع ل فر له لتشجيع الت ريض على اءستخدا  ال ثل للتواصل اءجت  عي .   -1

 ع د ورش ع ل للطلبة والت ريض ب ل ستشفي وول اءستخدا  ال ثل للتواصل اءجت  عي ز   -2

  أ.م.د/ صفاء الدمرداش -وك ن   رر الندوا :

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -   توت عنوان :2018/ 18/2طف ل  وذلك يو  عل ية ل س  ت ريض األت  ع د ندوا  -2
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 " االتجاهات الحديثة في تمريض األطفال "  

  -وكانت توصيات الندوة كالتالى : 

 ع د ال زيد  ن الندوات بخصوص نفس ال وضوع ت  -1

 د/ نجفة حافظ   -  رر الندوا :وك ن 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -   توت عنوان :2018/ 14/3ل س  ت ريض صوة ال جت ع وذلك يو  اإلثنين ال وافق عل ية ت  ع د ندوا  -3

 " عمالة األطفال : مخاطر وحلول "

  -وكانت توصيات الندوة كالتالى : 

ضرورا  ش ركة اءعال  في  ثل هذه الندوات لتوصيل    يدور داخل الج  ر ت الى األه لي   -1

 وال جت ع ل   له  دور رئيسي في زي دا  شكلة ع  لة الطف ل أو ال ض   عليه  .  

 د/ لوله عبد الوهاب عبد العاطي -  رر الندوا :وك ن 

 

 

  توت 4/2018/ 15د وذلك يو  األود ال وافق  ل س  ت ريض أ راض النس   والتوليعل ية ت  ع د ندوا  -4

 -عنوان :

 عوامل الخطورة اإلنجابية : خصائص ونتاج الحمل " "

  -وكانت توصيات الندوة كالتالى : 

 ع ل ال زيد  ن الل   ات والندوات ب ل س   -1

 اءلتزا  ب ل واعيد عند بداية الندوا والوقت ال خصص لكل  وضو  . -2

  د/ منى عبد الحليم العجمي -  رر الندوا :وك ن 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   توت عنوان24/4/2018عن ندوا الرل ية ل س  ت ريض النفسي والر لي وذلك يو  الثالث   ال وافق  -5

 " مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي " 

  -وكانت توصيات الندوة كالتالى : 

 ع د ورش ع ل  ست را عن  ه رات التواصل ءنه  ه  جدا لنج   أي  ؤسسة   -1

 التغلب على  روق ت التواصل الفر ل داخل ال ؤسسة وبين األفراد وأيض  بين ال ريض وال  رضة . -2

 أه ية التواصل الفر ل لل  ئ ين على رع ية الطف ل ذوو اءوتي ج ت الخ صة ز   -3

  د/ سوزان عبد المنعم عبد الغفار -  رر الندوا :وك ن 
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 نجازات الوحدات إ

 التدريب المستمرالتعليم التمريضى و وحدة

 الرؤية 

المتناوع  للتعليم والتدريب والتحاديث   توفير فرص مستمرة  

الكلية مما يجعلها  والتطوير المستمر للموارد البشرية داخل  

من  قادرة على المنافسة بكفاءة وفاعلية محليا و دوليا, وذلك 

التغيارات التعليمياة أجل تلبية احتياجاات المجتماع ومواكباة  

ريضااى والصااحى فااى والتدريبيااة المختلفااة فااي المجااال التم

   المجتمع.

 

 الرسالة 

فاى كلياة   التعليم التمريضى والتدريب المساتمرتسعى وحدة  

لوضااع وتنفيااذ آليااات لضاامان  التمااريض جامعااة طنطااا 

باأداء الماوارد البشارية بالكلياة  االرتقاء المستمر والتدريب  

وربطها باالمجتمع عان طرياق تلبياة االحتياجاات التدريبياة 

األداء وإعطاااء  لألفااراد داخاال الكليااة ووضااع آليااة لقياااس 

 المنافسة. التغذية الراجعة باستمرار حتى تتمكن الكلية من

 



  

30 
 

 

 

 

 

 نجازات الوحدات إ

 وحدة شئون الخريجين 

 

 

 الرؤية 

التمريض جامعة طنطا   بكلية  الخريجين  تكون وحدة  أن 

والخريجين   العمل  سوق  بين  الوصل  ومساعدة  حلقة 

التى   والصعوبات  تحديات  على  التغلب  على  الخريجين 

 . تواجهم فى  العمل

 

 الرسالة 

وخريجيها   الجامعة  بين  فيما  العالقة  أواصر  توطيد 

الجامعة والمجتمع وتنشيط   بين  المتبادل  التعاون  وتفعيل 

لتلبية احتياجات سوق   للخريجين  العلمية والفنية  الرعاية 

 .العمل 
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 نجازات الوحدات إ

 وحدة االزمات والكوارث

  

 

 الرؤية 

أعلى  التنبؤ   لتحقيق  معها  والتعامل  وقوعها  قبل  باالزمة 

العمل  بيئة  إستقرار  يكفل  بما  والسالمة  األمن  درجات 

 بالكلية. 

 

 الرسالة 

الكوارث   و  األزمات  وحدة  جامعة بتسعى  التمريض  كلية 

هيئة   واعضاء  والعاملين  الطالب  وعي  تنمية  إلى  طنطا 

تواجه   أن  يمكن  التى  بالمخاطر  بالكلية  ومعاونيهم  التدريس 

منها  والحد  مواجهتها  وسبل  والخارجي  الداخلي  المجتمعين 

بالكلية،   والممتلكات  واالجهزة  المبانى  والحرص على سالمة 

وا التدريبية،  الدورات  خالل  العمل  من  وورش  لندوات 

 . والمحاضرات 
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 نجازات الوحدات إ

 الجودهضمان وحدة 

 الرؤية 

أن تصبح وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض مركزا نشطا  

لتطوير ضمان الجودة بجامعة طنطا، لتحقيق التواصل العلمي  

واألكاديمي  مع جميع وحدات ضمان الجودة  بمؤسسات  

 التعليم العالي محليا و إقليميا وعالميا. 

 

 الرسالة 

جامعة طنطا إلي   -تهدف وحدة ضمان الجودة بكلية تمريض     

المستمر   التحسين  وقيادة  بالكلية،  الجودة  ثقافة  وإرساء  تبني 

 لآلداء األكاديمى والمؤسسى و تهيئة الكلية لوعتماد. 
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 :رؤية مركز الخدمة العامة

 .الريادة والتميز فى مجال الخدمات التمريضية والصحية لخدمة المجتمع وتنميه البيئة 

 : الرسالة

  الخدمات يهدف المركز الى نقل الخبرات العلمية وتطبيقاتها عن طريق تقديم خدمات تثقيفية وتدريبيه متميزة فى كافه

التمريضية لتنمية قدرات ومهارات الفريق الصحى لمواكبه التكنولوجيا الحديثة . كما يهدف الى توعية الفئات المجتمعية 

 المختلفة على الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المجتمع وحل مشاكلة الصحية.

 أهداف المركز

 وسالمة المجتمع. المساهمة فى قيام الجامعة بدورها فى مجال صحة  •

 المساهمة فى مجال التدريب على االساليب التمريضية واالسعافية العاجلة .  •

 تنمية قدرات ومهارات طالب الجامعة فى استخدام األجهزة الحديثة واستيفاء تكنولوجيا العصر .  •

 . توطيد الروابط والمساهمات والمشورات العلمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية •

 ى اجراء البحوث وتقديم الخدمات التمريضية واالسعافية. المساهمة ف •

 المساهمة فى تنفيذ البرامج والمشروعات العلمية بالجامعه.  •

 :أهم االنشطه لمركز الخدمة العامه

عقد دورة تدريبيه  -:أوال

متخصصة للهيئات 

 الصحية 

الكمبيوتر التابع الخدمات التى يقدمها معمل  دورات تدريبيه لفئات مجتمعية  -:ثانيا

 لمركز الخدمة 

 

 االستقبال والطوارئ.-

 الرعايه  المركزة.- 

 االنعاش القلب رئوي. -

 اساسيات رعاية صحية. -

 المسعف النفسي. -

 الباروميترك التمريضي. -

 مكافحة العدوي. -

 

  سكرتارية طبية 

  جليس مسن 

  جليس طفل 

  امومة امنه 

  اسعافات اوليه 

  ادارة الجودة الشاملة 

  التسجيل الطبي 

  مهارات التواصل الفعال 

  مبادئ رعاية صحية 

  جليس مريض نفسي 

  دورة التوحد 

  الصحة النفسية لالطفال 

  اختبارات الذكاء 

  التخاطب 

   نقص االنتباه و فرط النشاط عند

 االطفال 

o   كتابة رسائل الماجستير و الدكتوراه و

 االبحاث العلمية 

o  عمل االحصاء لالبحاث العلمية 

o  انترنت تأجير 

o   طباعة 

o  سحب اسكنر 

o  شراء ونسخ اسطوانات 

o  كتابة اوراق 

o   وتكعيب اوراق 

 توثيقها  من جامعة طنطا  و يمكن   يحصل المتدرب علي شهادة لكل دورة  تدريبية من كلية التمريض

 ستكمال  العدد المطلوب . ا تبدأ الدورات عند  -    

      

 الدور الرابع .    –جامعة طنطا شارع الجيش أعلي العيادة الشاملة  -كلية التمريض   -للحجز واالستعالم  : مركز الخدمة العامة  - 

 pscnur@gmail.comemail:       01069934613/  ت:   تليفون مركز الخدمة العامة 
                                       

 الوحدات نجازات إ

 مركز الخدمة العامة
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 مركزالخدمة العامة كلية التمريض جامعة طنطا  :    

/ 14/5فعاليات إحتفال كلية التمريض , جامعة طنطا باليوم العالمي للتمريض " وذلك يوم اإلثنين الموافق 

 العلمية المشاركين بالحفل بإفتتاح السيدة ا.د/ لطيفة فودة عميدة الكلية ألنشطة الطالب باألقسام  2018

 

 اقبال فتح هللا الشافعى عميد الكلية السابق بمجلس كلية التمريض /د.تكريم ا

اقبال الشافعى عميد   /د.لطيفة فودة عميد الكلية احتفال لتكريم السيدة ا /د.أقام مجلس كلية التمريض برئاسة ا

بماقدمته سيادتها من انجازات للكلية خالل فترة عمادتها متمنين الكلية السابق حيث أشاد أعضاء المجلس 

 .لسيادتها مزيد من التقدم والتوفيق

 

 األخبار االجتماعية
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 التمريض  لكلية  عميدا فودة إبراهيم محمود  لطيفة الدكتورة

 محمود لطيفة  الدكتورة بتعيين قرارا الجمهورية رئيس السيسى عبدالفتاح الرئيس أصدر 

  عميداً  طنطا، جامعة التمريض بكلية المجتمع صحة تمريض بقسم األستاذ فودة إبراهيم

 التمريض.  لكلية

 

      لشئوون التعليم والطالب  كليه التمريض لوكيالى تعيين أ.د.م. عصمت جميع 

                          

--------------------------------------------------------------------------------------   

 

 للدراسات العليا والبحوث        كليه التمريض ل وكيالعفاف بصل   تعيين أ.د.م.

                       

-----------------------------------------------------------------------------------------   

 

   التمريض الباطنى والجراحىقسمبرئاسة   . نجوى رجبأ.د تكليف

 الحسينى القازح بتيسير أعمال مجلس قسم تمريض  انتصارأبوالغيط /تكليف أ.د.م.

             المجتمع  صحة 

 الصحة النفسية والعصبيةتكليف أ.د.م. / ميرفت حسنى شلبى برئاسة قسم تمريض 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  

 األخبار االجتماعية
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 شرشور  صباح /د تعيين

   اطنط بجامعة الجامعى األداء وتقييم اإلستراتيجى التخطيط وحدة لمدير  نائبا 

 علي  إبراهيم   أم/  الدكتورة  منح
 الساعي   علي المليجي 

 أستاذ  لوظيفة  العلمي  اللقب
 وجراحي   باطني تمريض  بقسم

التمريض  بكلية

 هالة أحمد السعيد السايس /  منح الدكتورة 
 اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد 

 بقسم تمريض الصحة 
النفسية والعصبية 

لوله عبد الوهاب عبد  /  منح الدكتورة 
العاطى حسن اللقب العلمى لوظيفة  
أستاذ مساعد بقسم تمريض صحة  

المجتمع 

 

 
سامية إبراهيم  /  منح الدكتورة 

محمد خاتون اللقب العلمى  
لوظيفة أستاذ مساعد بقسم  

تمريض صحة المجتمع 

 
سليمان محمد  منح الدكتورة فاطمة السيد 

نوالى اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد  
بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية  

 . التمريض

 
رشا السيد أحمد سالم   /  منح الدكتورة 

اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد  
 بقسم تمريض باطني وجرحى 

عزة فؤاد محمد  /  منح الدكتورة 
األدهم اللقب العلمي لوظيفة  

مساعد بقسم تمريض  أستاذ 
األمومة والنساءوالتوليد 

تعيين الدكتورة اسالم محمد احمد على  
جادو في وظيفة مدرس بقسم تمريض  

الصحة النفسية و العصبية بكلية التمريض 

تعيين الدكتورة بسمة محمود  
عبدالحميد في وظيفة مدرس بقسم  

 تمريض األطفال بكلية التمريض 

 األخبار االجتماعية 
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 والر لية النفسية الصوة ت ريض في الدكتوراه  درجة ج دو  أو د  و د اسال /   الط لبة  نح -

 والجراوي  الب طني الت ريض في الدكتوراه درجة بهجت فؤاد  فريد زينب/  الط لبة  نح -

 األطف ل ت ريض في الدكتوراه درجة داود الو يد عبد  و ود بس ة/  الط لبة  نح -

األطف ل ت ريض في الدكتوراه درجة الدين ش س  و د السيد نهى/  الط لبة  نح -

               

 

 والجراوي الب طني  الت ريض تخصص  الت ريض في  ال  جستير ال  دردرجة   عبد السال  شي   عبد/    الط لبة  نح -

 والوءدا  والنس    األ و ة  ت ريض في  ال  جستير درجة الخولي  الوه ب عبد أو د  إي  ن / الط لبة  نح   -

 الت ريضية الخد  ت إدارا  في  ال  جستير درجة  و ود أو د  إبراهي  نجوو / الط لبة  نح -

   الت ريضية الخد  ت إدارا  في  ال  جستير درجة  و ود أو د  إبراهي  نجوو / الط لبة  نح -

 األطف ل  ت ريض  ال  جستيرفي درجة ال بالوي أو د   و د  ضو  / الط لبة  نح -

 األطف ل  ت ريض في  ال  جستير درجة   وسى  علي  الو يد عبد ن دية /   الط لبة  نح -

   والر لية  النفسية  الصوة  ت ريض في  ال  جستير درجة و فظ  توفيق السيد أنر  /   الط لبة  نح -

   الت ريضية  الخد  ت إدارا  في  ال  جستير درجة أبوالنج  السب عي س را /    الط لبة  نح -

 الت ريضية  الخد  ت إدارا في  ال  جستير درجة  نر ه  نصور ع دل بس ة/   الط لبة  نح -

 الت ريضية  الخد  ت إدارا  في  ال  جستير درجة شرب ن عطية  فكية  إي  ن/   الط لبة  نح -

   األطف ل ت ريض في  ال  جستير درجة  الجندي  و د  و ود   روا/   الط لبة  نح -

الت ريضية  الخد  ت إدارا في  ال  جستير درجة  إدريس   وسى الفت   عبد دع   /   الط لبة  نح -
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االبداع والتميز على المستوى المحلى  

واالقليمى فى مجاالت التعليم والتعلم  

والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية  

 البيئة 

جامعة طنطا الى بناء    –تسعى كلية التمريض 

بيئة اكاديميه فاعلة تؤدى الى تخريج كوادر 

مهنيه متميزة فى علوم التمريض قادرة على  

المنافسة فى سوق العمل على المستوى  

المحلى واالقليمى وتساهم فى تقديم الخدمات  

الصحية للمجتمع ودفع مسيرة البحث العلمى  

قاليد المجتمع وذلك من  المبتكر فى اطار قيم وت

خالل برامج تعليمية حديثة وفق معايير  

 اكاديمية معتمدة


