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 أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 بجامعة بنهـــا 

 (30/5/2019 – 1/3/2019في الفترة من )
 

 الندوات
ا.د ايمان عبد الحق القـام  بعمـ   برعاية فى إطار التعاون بين كلية التربية وكلية التمريض و  .1

سـرطان " الكشف المبكـر والققايـة مـن ت  عقد ندوة علمية المميزة عن  ,عميد كلية التربية
بامتيــاز ا.م.د ســما. ود. ــفا  مــن  ونفــهتها  ٩١٠٢/  ٣/ ٤يــقم انينــين المقافــق  "الثــد 

كليـــة التمـــريض فـــي  الـــقر مكثـــف نعالـــا  ئيئـــع التـــدريظ والهيئـــة المعاونـــة والمق فـــات 
  .والعامالت والطالبات

وقتنــا الحــالي و انطالقــا مــن  اننتمــا  قالــية أخالقيــة و حــرورة  تميــة فــيفــى إطــار كــقن  .2
عمـ  النـدوة العلميـة ب قامـ  كليـة التربيـةأئمية اننتما  و كيفية تنميتع عند أوندنا و طالبنا 

الاد.  نفـــهتها باقتـــدار ٦/٣/٩١٠٢المميــزة الاننتمـــا   يـــاة ونمـــا ال يــقم انربعـــا  المقافـــق 
 .المعاونة والطالبمنال عبد الخالقال في  القر مكثف نعالا  ئيئع التدريظ والهيئة 

ــة بجامعــة عــين قــمظ الــهل أقــي  ال ــب  المب قامــ  كليــة التربيــة .3 قافــق                   ملتقــى محــق ا مي
ــة  9-3-2119  يــح  الــرت مجمقعــة مــن أعالــا  ئيئــة التــدريظ ومعــاونيه  مــن كلي

 .جامعة بنها  –التربية 

عقــد النــدوة التثقيفيــة لطــالب مدرســة كمــال الــدين   ــين ا بتداميــة ببنهــا ب قامــ  كليــة التمــريض .4
بعنقان كيفية الققاية من ا مراض المعدية وقام بإلقا  الندوة كال من د. امينة عبد الرازق محمـقد 

مـــدرس م ـــاعد بق ـــ  تمـــريض  –مـــدرس تمـــريض  ـــحة المجتمـــع و م.م ون  كمـــال قـــديد  –
 . 25/3/2119المقافق   حة المجتمع وذلك يقم ا ينين

و ـــدة إدارة ا زمـــات والكـــقارث بكليـــة التمـــريض عـــن إقامـــة نـــدوة عـــن " التـــدخين وايـــار   .5
ال لبية على الصحة " وسقف يققم بإلقـا  النـدوة د/ سـما. ال ـيد مـدرس بق ـ  التمـريض 
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البــاطنى والجر ــى والفئــة الم ــتهدفة الجهــاز ا دارل بالكليــة وذلــك يــقم ا  ــد المقافــق 
7/4/2119 . 

ت  عقد الملتقى التق يفى ال نقل العاقر بعنـقان " التميـز ومهـارات ا بـداع لخريجـى كليـة  .6
 . 8/4/2119التمريض " وذلك يقم ا ينين المقافق 

و دة إدارة ا زمات والكـقارث بكليـة التمـريض عـن إقامـة نـدوة عـن " عليـة منـع ال ـ  فـى  .7
. رمالــان مــدرس بق ــ  النف ــية والفئــة ا متحانــات " وســقف يقــقم بإلقــا  النــدوة د/ ســما 

ـــك يـــقم ا  ـــد المقافـــق  ـــة وذل ـــة المعاونـــة بالكلي الم ـــتهدفة أعالـــا  ئيئـــة التـــدريظ والهيئ
14/4/2119 . 

تــ  عقــد نــدوة عــن الجقانــو النف ــية والقانقنيــة للعنــف حــد المــرأة بكليــة التمــريض جامعــة  .8
بنها وقام بالقـا  النـدوة أ.د/ امـال الفقـي المـدير التنفيـه  لق ـدة منائالـة العنـف بالجامعـة 
وايالــا د/ ا مــد مجــد   جــاب مــدرس م ــاعد بكايــة الحقــقق و د محمــد كمــال مقســي 

وبحالــقر ايالـــا من ــقي الكليــة والفئــة الم ــتهدفة مـــن  المــدرس الم ــاعد بكليــة الحقــقق
 الندوة ئ  طالب كلية التمريض. 

 الدورات التدريبية
أقام  لجنة التدريو والتقعية بكلية التمريض بق دة حمان الجقدة دورة بعنقان " المعايير  .1

د سعيد ا كاديمية الققمية المرجعية لقطاع التمريض " وقام بإلقا  الدورة أ.م.د/ خديجة محم
 و د.سهام محمد الفئة الم تهدفة طالب الفرقة الثالثة بقاعة أ.د/ ئقيدا  ادق عبد الحميد.

دورة تدريبية من قب  وزارة الشباب والرياحة  23/4/2119اقي  يقم الثاليا  المقافق  .2
وتح  قعار وبالتعاون مع و دة منائالة العنف حد المرا  بكلية التمريض دورة تدريبية 

وئق كيفية وطرق الدفاع عن النفظ للفتيات  (WENDO)ب حد التحرش بعنقان مشروع قبا
انستاذة سحر بيقمي من قب  وزارة الشباب والرياحة والفئة الم تهدفة ئ   بالتدريووقام 

 طالبات الكلية.

عن انسعافات انولية ) النزيف اقام قطاع خدمة المجتمع بكلية التمريض دورة تدريبية  .3
وانختناق ( لطالب الجامعة من مختلف الكليات و احر وقام بالتدريو اعالا  الحروق و 

ئيئع التدريظ من  ق مي تمريض  حة المرأة والتقليد وتمريض الباطني والجرا ي وذلك في 
 11/4/2119:  11:  9انيام الثاليا  وانربعا  والخميظ المقافق 
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 : ورش العم 
ورقـــة عمـــ  عـــن)) مكافحـــة العـــدو  (( بمركـــز التعلـــي  والتـــدريو  ت كليـــة التمـــريضعقـــد .1

وذلـك للطـالب الـرانبين فـي  5/3/2119الم تمر) و دة ذات طابع خاص( بدايـة مـن 
 انقتراك من مختلف كليات الجامعة ومن المجتمع المدني المحيط 

 :بعنقان ورقة عم   بكلية الطو البيطرل اقامة و دة التحالي  الدقيقة بالمعم  المركزل .2
        Bioinformatics and it solution for ion torrent platforms "   خالل "

وذلك بنا ا على محالر اجتماع مجلظ أدارة المعم   2119ابري   14-13الفترة من 
 4/4/2119المركزل رق  

ادارة انزمات والكقارث بكلية التمريض بالتعاون مع اللجنة المركزية للنزائة  اقام  و دة .3
والشفافية بجامعة بنها ورقة عم  بعنقان النزائة والشفافية في ادارة انمتحانات ) رؤية 
قانقنية للتعام  مع  انت ال   ( وقام بالقا  المحاحرة أ.د/ رحا عبدالحلي  استاذ 

لحققق جامعة بنها والفئة الم تهدفة ئ  اعالا  ئيئة التدريظ القانقن المدني بكلية ا
   12/5/2119وذلك يقم ان د المقافق 

 
 : خدمة مجتمع

 

ع متميز  من قطاع خدمة المجتمع مشارك 2119مارس  11انينين المقافق  ت  يقم .1
رعاية الشباب بكلية التربية في  ملة التقعية بمخاطر التدخين و تعاطي المخدرات و 

ك  الشكر و و حمن أنشطع وفعاليات  ندوق مكافحة ا دمان التابع لرماسة القزرا  
)من ق الحملة( و د. تامر قحاتة مدير رعاية   التقدير لألستاذ الدكتقر سعيد  امد

 .الشباب بالكلية 
ـــة  .2 تـــ  تفعيـــ   ملـــة التبـــرع بالـــدم لصـــال  مرحـــى م تشـــفى بنهـــا الجـــامعى مـــن داخـــ  كلي

تح  رعاية أ.د/ ئقيدا  ادق عبد الحميـد  31/3/2119التمريض يقم ا  د المقافق 
ــة  ــبحى  – وكيــ  الكليــة لشــئقن الطــالب والتعلــي  و أ.د/  –عميــد الكليــة و أ.د/ محبقب

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة .وكي  الكلية لشئقن  –ئنا  عبد الجقاد 
ـــادات  .3 تـــ  عمـــ  اليـــقم الخيـــر  الخـــاص بالصـــيدلية الخيريـــة بتمـــريض بنهـــا وذلـــك فـــي العي

الخارجيـــة فـــي م تشـــفي الجامعـــة بعنـــقان ) از  الصـــحة ( وقـــد تـــ   ـــرف اندويـــة مجانـــا 
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 الــة وتــزيين ق ــ  انطفــال وتقزيــع ئــدايا علــي انطفــال وعمــ  تقعيــة عــن  251لحــقالي 
المنتشــرة مثــ  فيــرس ســي وســرطان الثــد  والفشــ  الكلــق  بالعيــادات الخارجيــة  انمــراض

 وبعض اق ام الم تشفي .
واله  2119/ 2/5وذلك يقم  ت  ان تفال بيقم انسر  ال نق  الرابع لكليع التمريض  .4

سر  ا.د/وكي  الكليع لشئقن التعلي  والطالب مع اسر  من اج  مصر بالكليع ن تقيمع 
وبتشريف من رواد  ق من انجتماعيع لخلق بيئع عم  ناجحع بين اسر  الكليعالكليع في ج

الكليع انستاذ الدكتقر محمقد عبدالصبقر العميد ال ابق لكليع التمريض وأ.د ايمان 
البيطار وكي  كليع التمريض لشؤن التعلي  والطالب ال ابق , ،  الر د. مصب  الكحيلي 

وأ. ابرائي  مشرف عام اللجنع الرياحيع بالجامعع  مدير عام رعايع قباب طالب الجامعع
 الكلية. وايالا طلبع وطالبات

 
 : أنشطة جامعة الطف 

وتهـدف إلـى إعـداد  تت  أنشطة جامعة الطف  من خالل قطاع خدمة المجتمـع وتنميـة البيئـة -
جيــ  مــن ا طفــال المصــريين مــن أجــ  الم ــتقب  بإعتبــارئ  أدوات الت ييــر القــادرين علــى 
مقاجهـــــة التحـــــديات المختلفـــــة وتشـــــكي  العـــــال  مـــــن خـــــالل تنميـــــة القـــــدرات ا بداعيـــــة 

 وا بتكارية .

ـــــى  23/2/2119تمـــــ  أنشـــــطة جامعـــــة الطفـــــ  فـــــى الفتـــــرة مـــــن  -  21/4/2119 ت
 .عاماً  15إلى  9لهين تتراو. أعمارئ  مابين ا طفال اواستهدف  

تمثلــــ  أنشــــطة جامعــــة الطفــــ   فــــى بعــــض المجــــانت الرمي ــــية مثــــ  مجــــانت العلــــقم ،  -
مجانت اآلداب والعلقم ا ن انية والمجانت الجديدة وتتالمن تخصصـات محـددة مثـ  

 عل  ريادة ا عمال .
 
 

 

 


