
 أنشطة قطبع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  عن رتقري

2019  بكلية الطب جبمعة طنطب 

:  

عدد الحاالت التى  77/1/7119تم عمل قافله طبٌه الى قرٌة صالحجر بسٌون بتارٌخ  .1

  الجامعٌةحاله الى المستشفٌات  74وتم تحوٌل عدد   1587تم التوقٌع علٌها 

 

  

 

 

 

عدد الحاالت  17/7/7119قرٌة نواج مركز طنطا  بتارٌخ  تم عمل قافله طبٌه الى  .7

 حاله الى المستشفٌات الجامعٌه   74وتم تحوٌل عدد 7167التى تم التوقٌع علٌها 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

عـــــدد  9/3/7119تم عمل قافله طبٌه الى قرٌة مٌت حبٌب مركز سمنود بتارٌخ  .3

حاله الى المستشـــفٌات  76وتم تحوٌل عدد  1371تم التوقٌع علٌها  الحاالت التى

 1الجامعٌة 

 

 



 

 

 

 

 

 



عدد الحاالت  6/4/7119تم عمل قافله طبٌه الى قرٌة طنبارة مركز المحله بتارٌخ  .4

  1حاله الى المستشفٌات الجامعٌه  75وتم تحوٌل عدد 1684التى تم التوقٌع علٌها 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

عدد الحاالت  13/6/7119فله طبٌه الى قرٌة حانوت مركز زفتى بتارٌخ تم عمل قا  .5

  1حاله الى المستشفٌات الجامعٌه  76وتم تحوٌل عدد 1711التى تم التوقٌع علٌها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

عدد  71/6/7119تم عمل قافله طبٌه الى قرٌة مٌت اللٌث مركز السنطه بتارٌخ  .6

حاله الى المستشفٌات  74وتم تحوٌل عدد 1736تم التوقٌع علٌها  الحاالت التى

 1الجامعٌه 

 

 

 



 

 

 

عدد  77/6/7119تم عمل قافله طبٌه الى قرٌة المنشه الجدٌده مركز السنطه بتارٌخ  .7

حاله الى المستشفٌات  76وتم تحوٌل عدد 1415الحاالت التى تم التوقٌع علٌها 

  1الجامعٌه 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد الحاالت  75/7/7119تم عمل قافله طبٌه الى قرٌة داكودة مركز طنطا بتارٌخ  .8

  1حاله الى المستشفٌات الجامعٌه  8وتم تحوٌل عدد 1131التى تم التوقٌع علٌها 



 

 

 

 

عدد  78/8/7119تم عمل قافله طبٌه الى قرٌة الحمادٌه مركز بركة السبع بتارٌخ  .9

 حاله الى المستشفٌات الجامعٌه 8وتم تحوٌل عدد 917تم التوقٌع علٌها الحاالت التى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عدد  78/8/7119بتارٌخ  مركز سجٌن الكوم مركز قطورتم عمل قافله طبٌه الى   -11

حاله الى المستشفٌات  8وتم تحوٌل عدد 1687تم التوقٌع علٌهم الحاالت التى 

  1الجامعٌه 
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 31/11/7119كفر الشٌخ بتارٌخ كفر المرازقه تم عمل قافله طبٌه الى  -18

حاله الى  8وتم تحوٌل عدد 1551عدد الحاالت التى تم التوقٌع علٌهم 

 ًالمستشفٌات الجامع

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



حاالت التى ــــعدد ال 73/11/7119بتارٌخ مدٌنة المحله الكبرى قافله طبٌه الى  -19

 .حاله الى المستشفٌات الجامعٌه  14وتم تحوٌل عدد 1773تم التوقٌع علٌهم 

 





 



 

عدد  71/17/7119قافله طبٌه الى قرٌه دلبشان مركز كفر الزٌات بتارٌخ  -71

حاله الى  17وتم تحوٌل عدد 1565الــــحاالت التى تم التوقٌع علٌهم 

 المستشفٌات الجامعٌه 





 

 

 

 22/12/2012-26محافظة البحر االحمر فً الفترة من  حالٌب والشالتٌن وابورمادقافله  -14
تنفٌذا للمبادرة الرئاسٌه التى اطلقها فخامة الرئٌس عبد الفتاح السٌسى ) حٌاه كرٌمه ( لتوفٌر    

مزٌد من التعاون واألهتمام بالفئات األكثر احتٌاجا قامت جامعة طنطا بالتعاون مع جامعة جنوب 

رعاٌة السٌد االستاذ الدكتور / مجدي سبع ) رئٌس جامعة طنطا ( الوادي وذلك بتكلٌف وتوجٌه و

والسٌد االستاذ الدكتور / ٌوسف الغرباوي ) رئٌس جامعة جنوب الوادي ( والسٌد االستاذ الدكتور / 

عماد عتمان ) نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بجامعة طنطا(بعمل قافلة 

وبحضور  79/17/7119-76أبو رماد ( فً الفترة من  –حالٌب  –شالتٌن طبٌة إلً مناطق ) ال

السٌد االستاذ الدكتور /عباس منصور ) رئٌس جامعة جنوب الوادي السابق( والسٌد االستاذ الدكتور 

/ أحمد غنٌم ) عمٌد كلٌة طب طنطا ( والسٌد االستاذ الدكتور / سحر هزاع ) وكٌل كلٌة الطب لشئون 

وتنمٌة البٌئة ( والسٌد االستاذ الدكتور / سهٌر ربٌع ) قائم بأعمال نائب رئٌس جامعة خدمة المجتمع 

( من أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة الطب 71جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وبحضور عدد ) 

جامعة طنطا والسٌد االستاذ / محمد غازي ) مدٌر عام مشروعات البٌئة ( والسٌد االستاذ / ماهر 

 مدٌر عام خدمة المجتمع (  .سعد ) 

د كمال عكاشه استاذ ورئٌس وحده الكلً ومدٌر المستشفً الجامعً 1ضمت قافلة طنطا الطبٌة ا

الدكتور هاشم محمد عٌاد استاذ متفرغ بقسم جراحة التجمٌل ،الدكتور حسن مصطفً حجازي استاذ 

عد بقسم جراحة المسالك البولٌة بقسم االنف واالذن والحنجرة ، الدكتور احمد محمد رفعت استاذ مسا

،الدكتور احمد محمد عوض السقا مدرس بقسم جراحة المسالك البولٌه ،الدكتور محمد احمد الهنٌدي 

والدكتور عادل الحسٌنً اساتذه جراحة االوعٌة الدموٌة ،الدكتور احمد حسن ابوفرٌخة استاذ ورئٌس 

 .استاذ بقسم امراض النساء والتولٌد بٌاريالقسم امراض النساء والتولٌد، الدكتوره منً توفٌق ا

الدكتور صبري محمد امٌن استاذ تخدٌر ،الدكتور محمد لطفً مدرس التخدٌر والعناٌه المركزه 

،الدكتور محمود عبدالمنعم الرصاصً استاذ جراحة العظام ،الدكتورة انجً سٌف االسالم شاكر 



فتح هللا مدرس بقسم طب االطفال ،الدكتور مدرس بقسم الجلدٌة والتناسلٌة،الدكتور ٌوسف فؤاد 

طارق محمد الجمال استاذ بقسم االمراض العصبٌة والنفسٌة ،الدكتور رامً محمد عتلم مدرس 

مساعد بقسم طب القلب واالوعٌة الدموٌة ،الدكتور هشام عادل حسبً استاذ مساعد طب وجراحة 

ر جمال القاضً فنً العالمً ، سح العٌون ، دعاء محمود محمد فنً تمرٌض المستشفً التعلٌمً

 . الطوارئ تمرٌض بمستشفً

( اربع قوافل طبٌة بهذه المناطق وقامو بإجراء الكشف الطبً علً عدد 4قامت الجامعة بتنفٌذ عدد )

الف جنٌه ) مائة وعشرون الف جنٌه (  171( حالة وقد تم صرف العالج لهم بالمجان بقٌمة 1617)

 وبٌانها كتالً :

 حالة 548تم الكشف علً  76/17/7119ٌوم  شالتٌن 

  حالة  378تم الكشف علً  77/17/7119حالٌب ٌوم 

  حالة  476تم الكشف علً  77/17/7119ابو رماد ٌوم 

  حالة   711تم الكشف علً  77/17/7119شالتٌن ٌوم 

 وقد قام أعضاء هٌئة التدرٌس بعمل عملٌات جراحٌة

 ( حاالت فً العٌون  7عدد ) 

 قن دوالً ) اوعٌة دموٌة ( ( ح7) عدد 

 ( عملٌة تجمٌل  7عدد ) 

 (عملٌة مسالك بولٌة 7عدد ) 

 ( ( حالة لجامعة طنطا وجامعة جنوب الوادي فً تخصصات ) العٌون  77وقد تم تحوٌل عدد

 الجراحة (  –الجهاز الهضمً  –

ٌل بالستٌك ( فا 751( بطانٌة علً االهالً وعدد ) 751وقد قامت جامعة طنطا بتوزٌع عدد )ذا ه

 قلم رصاص ( علً أطفال المدارس . 7قلم جاف +  7كشكول +  3كراسة +  3وبداخله ) 

( كرتونة زٌت  131طن ( سكر + )  7طن ( دقٌق + )5وكذا قامت جامعة جنوب الوادي بتوزٌع )

علً االهالً بمعرفة رئٌس مجلس المدٌنة وجهاز شئون  وتم توزٌع هذ الكمٌات المذكورة بعالٌه

 القبائل والمخابرات 

 

 

 



 











 

 

 

 

 

 الندوات  -:ثانٌا

 

استكـــــماال للندوات التوعــــوٌه بفـٌرس سى والتى بــــدأ العمــــل بها منـــذ  -1

74/11/7118   

 7/7119/ 15، 7118/ 16/17، 3قد اٌام ـــــــــــعقد ندوات بكلٌة العـلوم المنع -7

 د/ محمود أنٌس استاذ األمراض المتوطنه والكبد 1المحاضرٌن ا

 د / حنان سلٌمان استاذ طب المناطق الحاره والحمٌات 1ا              

 د /  نادٌة علوان استاذ طب المناطق الحارة والحمٌات 1ا              

 ستاذ طب المناطق الحارة والحمٌات د / جمال قاسم ا1ا              

 د / فتحٌه عسل استاذ طب المناطق الحارة والحمٌات 1ا              

 د / سماح مسعد استاذ طب المناطق الحارة والحمٌات 1ا              

 د / محمد شرف الدٌن استاذ طب المناطق الحارة والحمٌات  1ا              

 خ ى مجلس الكلٌــــه المنعقـــــــــــد بتارٌالمحاضرٌن ف وتم تكرٌم الساده األساتذة -3

71/3/7119   

 



ندوة فى مدٌرٌه الرى بطنطا حول البناء الصحـــى لؤلنســــــــــان ٌوم الثالثاء اقامة  -4

 .د/ محمود انٌس استاذ األمراض المتوطنه والكبد1المحاضر ا15/1/7119

 

الخطر والمواجهه ( وذلك ٌوم  –والفكر المتطرف  تم عمل ندوة بعنوان ) األرهاب -5

د / جمـــــــال الهلفى عمٌد كلٌة 1المحاضرٌن ا 17/3/7119الموافق تم الثالثاء 

د / زٌنب أبو الفضل استاذ الفقه بكلٌة اآلداب 1الدراسات اآلسالمٌه والعربٌه ، ا

 1 35جامعة طنطا وعدد الحضور 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

عمل ندوه بعنوان ) الٌوم العالمى الرتفاع ضغــــــــط الدم واأللتهاب الكبــــدى  -6

بالتعاون بٌن قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة  14/7/7119الفٌروسى )سى ( وذلك ٌوم 

البٌئة ووحدة التدرٌب والتعلٌم المستمر بمستشفٌات جامعة طنطا وعدد الحضور 

171 

 

الفرص والتحدٌات ( وذلك ٌوم الخمٌــــــس   –افرٌقٌا  –اقامة ندوة بعنوان ) مصر  -7

 نطا وؤف سبع رئٌس جامعة طـــــد / مجدى عبد ر1ا  -: تحت رعاٌة 7119/ 7/11

 د / عماد السٌد عتمان نائب رئٌس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة1و ا

د/ سحر محى الدٌن هزاع وكٌل 1وا د / احمد محمد غنٌم عمٌد الكلٌه1وذلك بحضور ا

الكلٌه لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئه  بالتعاون مع الهٌئة العامه لآلستعالمــــات 

  -وحاضر فٌها : من األطباء والتمرٌض والعاملٌن بالجامعه  771بحضور 

هى العمود د/ محمد نوفل    عمٌد كلٌة الدراسات األفرٌقٌة  وأكد على أن مصر 1ا             

الفقرى الفرٌقٌا وأفرٌقٌا هى الجسد بالنسبه لمصر وأشار الى أن تمتلك أفرٌقٌا موارد طبٌعٌه 

 البترول (  –المنجنٌز  –كثٌرة منها )النحاس 

 د / عطٌه الطنطاوى   وكٌل الكلٌة للدراسات 1ا            

ه نظٌفه ولكنها لن تفرط أكد أن مصر تساعد دول مصب نهر النٌل فى بناء األبار وتوفٌر مٌا

 فى حقها من مٌاه نهر النٌل 

د / تامر محمود احمد المستشار األعالمى والطبى لعمٌد كلٌة الدراسات األفرٌقٌة 1ا            

والذى قام بشرح األوضاع الصحٌه فى أفرٌقٌا ودور مصر فى دعم األشقاء األفارقـــــــه وذكر 

 ست موارد وانما نقص فى الخدمات اٌضا ان مشكلة أفرٌقٌا الصحٌه لٌ

عام والهدف منها  50وتستمر 2013( التى بدأت منذ 2036وتحدث اٌضا عن اجندة افرٌقٌا )

 .أفرٌقٌا خالٌة من األمراض

ٌون ـــالرئٌس عبد الفتاح السٌسً لعالج مل  وأنه تم اتخاذ خطوات جادة للبدء فً تنفٌذ مبادرة

 .2020والتً تنتهً فً فبراٌر المقبل لعام أفرٌقً من فٌروس سً لمدة عام 

 واختتم اللقاء بتبنً الحلول االفرٌقٌة للمشاكل االفرٌقٌة

 

 



 

  

 

 
 

 

 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تزامنا مع الٌوم العالمى لمرضى السكرى عقد قطاع شئون خدمة المجتمع  -8

د/ 1برئاسة ا ة البٌئة بكلٌة طب طنطا بالتعاون مع قسم األمراض الباطنهــــــــوتنمٌ

د/ أنجى عبد الوهاب ندوة 1مد حجازى ووحدة الغدد الصماء برئاسة اـحجازى مح

ٌة لمرضى السكرى بالعٌادة الشامله حاضر خالل الندوة مدرسون مساعدون ـــــتثقٌف

راض الباطنه حٌث تناولوا شرح أهم اعراض مرضى السكرى ــــــــبقسم األم

كما فاته كتشاف المبكر للمرضى وتجنب مضاعٌة األـــوأنواعة التى تسهل أمكان

  1اٌة وأسباب وعوامل خطر مرض السكرى ـــــــــأوضحوا طرق الوق

   راض مرض ــــــــوحاضر خالل الندوة أطباء بقسم األمراض الباطنه تناولوا شرح اهم أع      

ما ــــــــــالمبكر للمرض وتجنب مضاعفاته ، ك السكرى وأنواعه التى تسهل امكانٌة األكتشاف

أوضحوا طرق الوقاٌه وأسباب وعوامل خطر مرضى السكرى ، كما تم خالل الندوة اٌضا عمل 

  1تحت رعاٌة شركة سانوفى لؤلدوٌه تحلٌل سكر بالدم وسكر تراكمى لجمٌع المرضى مجانا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

قطاع خدمه المجتمع وتنمٌه  بكلٌة الطب جامعة طنطا 1/12/2012األحد عقدت الٌوم   - 9
ندوة بمناسبة  الدكتورة سحر هزاع وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئةالبٌئه برئاسه 

الدكتور مجدي سبع رئٌس جامعة االستاذ  الٌوم العالمً لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور 
طنطا، والدكتور عماد عتمان نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ، 
والدكتور أحمد غنٌم عمٌد كلٌة الطب ، والدكتورة صفاء مرعى عضو المجلس القومً 

 نطا.والدكتورة رانٌا الكٌالنى مدٌر وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة ط  للمرأة،

لمناهضة   أكد الدكتور مجدي سبع حرص الجامعة علً دعم استراتحٌة الدولة والقٌادة السٌاسٌة
والسعً لتحقٌق فرص متساوٌة لها فً مجال التعلٌم والعمل وتولى   العنف ضد المرأة،

المناصب القٌادٌة ، مشٌراً الً ضرورة تغٌٌر الموروث الثقافً فً المجتمع المصري الذي 
  فً المعاملة بٌن الرجل والمرأة.  ٌزالزال ٌم

ومن جانبه أضاف الدكتور عماد عتمان أن التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة لن ٌتم اال من 
خالل نشر الوعً لدى المجتمع المصري بأكمله، عالوة على اتخاذ مجموعة من االستراتٌجٌات 

قد كرم المولى عز وجل المرأة ما والتدابٌر العملٌة التً من شأنها مناهضة العنف ضد المرأة، ف
  لها من دو رائد وأساسً فً تنشئة األسرة وبناء المجتمع.

حاضر بالندوة الدكتورة مً عٌسى رئٌس قسم األمراض العصبٌة والنفسٌة ، والدكتورة زٌنب 
وعضو المجلس االعلً  عبد السالم أبو الفضل أستاذ الفقه المساعد بكلٌة اآلداب جامعة طنطا



من االطباء والتمرٌض والعاملٌن بالمستشفٌات الجامعٌه  250االسالمٌه وحضر الندوه  للشئون
 .والمجمع الطبً 

 

 

 النشرات البٌئٌه   -ثالثا :

تم اصدار النشرة البٌئٌه المقدمه من  د / غادة أحمد جامع  مدرس الطفٌلٌات  -

  7119الطبٌه بعنوان ) داء القطط ) التوكسوبالزما ( شهر ٌناٌر 

 

د / احمد عبد الستار األبٌارى استاذ 1تم اصدار النشرة البٌئٌة المقدمة من ا -

الطب الشرعى والسموم بعنوان ) احترس فى بٌتك من السموم ( شهر فبراٌر 

7119 1  

 

الل استاذ عالج األورام د / سمر ج1دار النشرة البٌئٌه المقدمه من اتم اص -

 7119ـنوان ) سرطان القولون ( شهر سبتمبر بعـ

 

 

 

 



 المؤتمراترابعا :  

مؤتمر الخرٌجٌن األول بالتعاون بٌن قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بكلٌة  -

فبراٌر  71طب طنطا ونقابة أطباء الغربٌة ونقابة أطباء مصر وذلك ٌومى  االربعاء 

د/ منى 1والمنعقد بكلٌة طب طنطا بحضور ا 7119فبراٌر  71، ٌوم الخمٌس  7119

  1االطباء  د/ مجدى الحفناوى نقٌب1مٌنا عن نقابة اطباء القاهرة ا



 



 



 







 

 

 

 

 خامسا : انشطه مركز السالمه والصحه المهنٌه

 

)خطــــــه األخالء بقاعة ابن سٌنا بعنوان ندوه تدرٌـبٌه عـن السالمه والصحه المهنٌه -1

فى حالة الكوارث (  ضمن انشطة مركز السالمه والصحة المهنٌة ٌــــــــــــوم 

من األطباء والعاملــــــــٌن  76بقاعة ابن سٌنا وبحضور عدد  7/11/7119الخمٌس 

 1بالكلٌه 



 

 
تحت  71/11/7119ٌوم  ندوه بعنوان ) المخاطر الكٌمٌائٌه وخطة الطوارىء ( وذلك -7

 د / أمل الشرقاوى ،د/ رانٌا السالمى -رعاٌة القوى العامله وحاضر فٌها كل من :

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

تجربه األخالء التى تمت من قبل ادارة الدفاع المدنى بكلٌة الطب ٌوم األحد الموافق  -3

8/17/7119   

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 مركز الخدمة العامة  انشطه ا:سادس

توقٌع بروتكول بٌن مركز الخدمه العامه ونقابه اطباء الغربٌه لالقامه  -1

 دورات تدرٌبٌه فً المجاالت الطبٌه المختلفه لالطباء بوزاره الصحه .

 . 7119الدورات المقامه من خالل المركز  -7

 دورة اساسٌات التمرٌض اإلكلٌنٌكً : -

   متدرب( 173)عدد 73/1/7119الى  6/1/7119بتارٌخ 

   متدرب( 71)عدد 73/1/7119الى  8/1/7119بتارٌخ 

 :دورة مكافحة عدوى  -

  متدرب( 195)عدد 73/1/7119الى  6/1/7119بتارٌخ 

 دورة مهارات التواصل وحقوق وواجبات المرٌض: -

  متدرب( 777)عدد  1/7119/ 78،71،17بتارٌخ 

 التمرٌض اإلكلٌنٌكً : دورات أساسٌات 4عدد  -

  متدرب( 177)عدد 71/3/7119الى  16/7/7119من 

 عدد دورتٌن أساسٌات التمرٌض االكلٌنٌكى -

  متدرب( 133) عدد 3/7/7119الى  11/6/7119من 

ورشة عمل بنشاط التخاطب)الطرق لحدٌثة لتأهٌل االطفال زارعً  -

 القوقعة(:

  متدرب( 56)عدد 78/7/7119الى  77/7/7119من 

 دورتٌن اسعافات أولٌة:عدد  -

  متدرب( 711)عدد 73/3/7119الى  17/7/7119من 

 دورة إسعافات اولٌة  -

  متدرب( 377)عدد 18/3/7119الى  16/7/7119من 

  متدرب( 113)عدد  1/6/7119الى    5/5/7119من 

 دورة اساسٌات التمرٌض االكلٌنٌكى  -

 متدرب( 481)عدد  78/4/7119الى  4/4/7119من 

 دورة مهارات التواصل وحقوق وواجبات المرٌض  -

  متدرب( 737)عدد  1/7/7119، 17/6/7119-17من 

 دورة مهارات التواصل وحقوق وواجبات المرٌض -

 17-71-78/1/7119 متدرب( 777)عدد 



عقد ورشة تدرٌبٌة بنشاط التخاطب )التقٌٌم اللغوي وخطة تدرٌب االطفال  -

 (المتأخرٌن لغوٌا

 18-19/9/7119 متدرب( 177 )عدد 

 دورة جودة مستشفٌات  -

  متدرب( 84)عدد 79/9/7119-76من 

 دورة مكافحة عدوى -

 9/7/7119  متدرب( 744)عدد  8/8/7119الى 

 دورة اساسٌات التمرٌض االكلٌنٌكى  -

 13/7/7119  متدرب( 183)عدد  8/8/7119الى 

 دورة مكافحة عدوى  -

 11/9/7119  17/11/7119الى 

 وحقوق وواجبات المرٌضدورة مهارات التواصل  -

 31/9/7119-8/11/7119-14/11/7119 

 دورة مهارات التواصل وحقوق وواجبات المرٌض -

 79/9/7119-8/11/7119-11/11/7119 

 دورة اساسٌات التمرٌض اإلكلٌنٌكً -

 78/9/7119  17/11/7119الى 

 دورة مكافحة عدوى لالطباء -

 7 7/11  11/7119/ 74الى . 

 دورة احصاء طبى -

 13 7119نوفمبر  11الى اكتوبر. 

 

 زٌارة مٌدانٌة لمدرسة المتفوقٌن لكلٌة الطب -

 17/9/7119. 

 دورة جودة مستشفٌات  -

  79،76/9/7119من. 

 دورة مهارات التواصل وحقوق وواجبات المرٌض -

  3/11/7119الى  76،77/11من. 

 دورة مهارات التواصل وحقوق وواجبات المرٌض -

  4/11/7119الى  73،31/11من 

 



   وحدة األستشارات الطبٌه الشرعٌة : سابعا

تم عقد ورشة عمل عالج حاالت التسمم ) األساسٌات واألخطار ( بكلٌة طب طنطا  -1

 111بمركز االستشارات الطبٌة والشرعٌة وعدد المتدربٌن 

 

 
 

 

بكلٌة  7119، فبراٌر 77,76,74الفترة من  فى Research Methodsورشة عمل  -7

 35طبٌة والشرعٌة وعدد المتدربٌن طب طنطا بمركز االستشارات ال



 

  

 

 

األسعافات       -مركز األستشارات الطبٌه والشرعٌة ورشة عمل للتدرٌب علـــى : -3

ٌــوم  114وكان عدد المتدربــــٌن  7119 73/3األولٌه فى حاالت السموم ٌوم 

وكٌفٌة كتابة التقرٌر الطـبى الشرعـى وذلك ٌوم 169وعدد المتدربٌن 15/9/7119

 489وكان عـدد المتدربٌن  16/9/7119- 9/  9- 77/4- 31/3



 
 

ورشه عمل عن كٌفٌه كتابه التقارٌر الطبٌه الشرعٌه  بطرٌقه صحٌحه والجوانب  -4

بمستشفً من اطباء االمتٌاز  114بحضور  7119-3-31القانونٌه  المنعقده ٌوم 

 .طنطا الجامعً 

   7119-4-13ورشه عمل عن االسعافات االولٌه لحاالت التسمم والمنعقده ٌوم  -5

 من اطباء االمتٌاز بمستشفً طنطا الجامعً  . 117بحضور 



ورشه عمل عن كٌفٌه كتابه التقارٌر الطبٌه الشرعٌه  بطرٌقه صحٌحه والجوانب  -6

من اطباء االمتٌاز بمستشفً  116بحضور  7119-4-77القانونٌه  المنعقده ٌوم 

 .طنطا الجامعً  

   7119-9-8ورشه عمل عن االسعافات االولٌه لحاالت التسمم والمنعقده ٌوم  -7

 من اطباء االمتٌاز بمستشفً طنطا الجامعً .  119بحضور 

ورشه عمل عن كٌفٌه كتابه التقارٌر الطبٌه الشرعٌه  بطرٌقه صحٌحه والجوانب  -8

من اطباء االمتٌاز بمستشفً طنطا  117بحضور  7119-9-9ه ٌوم القانونٌه  المنعقد

 الجامعً .

   7119-9-15ورشه عمل عن االسعافات االولٌه لحاالت التسمم والمنعقده ٌوم  -9

 من اطباء االمتٌاز بمستشفً طنطا الجامعً . 169بحضور 

ورشه عمل عن كٌفٌه كتابه التقارٌر الطبٌه الشرعٌه  بطرٌقه صحٌحه  -11

من اطباء االمتٌاز  177بحضور  7119-9-16ب القانونٌه  المنعقده ٌوم والجوان

 بمستشفً طنطا الجامعً  .

د/ اٌمان سلٌمان 1محاضرات توعوٌه من خالل القوافل الطبٌه بمشاركة ا -11

 رئٌس قسم 

 الطب الشرعى والسموم ومدٌر مركز األستشارات الطبٌه عن األنشطه المقدمه مـــن        

 خالل المركز.      

د/ احمد عبد 1محاضرات توعوٌه من خالل القوافل الطبٌه بمشاركة ا -17

الستـاراستاذ الطب الشرعى والسموم عن حـدوث التسمم  المنزلى ومضار المبٌدات 

 1الحشرٌه 

 

استاذ اٌمن ناجً د/ 1محاضرات توعوٌه من خالل القوافل الطبٌه بمشاركة ا -13

 1 بحبه الغله وث التسمم  المنزلى الطب الشرعى والسموم عن حـد

 

 
 
  الخرجٌــــــن وحدةثامنا:  

استخراج كارنٌه النقابة  -بالنسبة للخدمات النقابٌة  تم عمل )مشروع عالج االطباء  -1

ٌقدم  الرحالت( –حجز مصاٌــــف  –مشروع التكافل  –ترخٌص المنشأت الطبٌة   –

 .خدماته من خالل المنفذ المتواجد بكلٌه الطب 

 الخدمات المقدمه خالل العام من خالل الوحده . -7

 

 بروتوكوالت  75تم عمل عدد  -

 رسالة ماجستٌر  5تم كتابة عدد  -



 رسالة ماجستٌر  113تم تنسٌق عدد  -

 رسالة ماجستٌر  351تم طباعة عدد  -

 رسالة دكتوراه  15تم تنسٌق عدد  -

 رسالة دكتوراه  77تم طباعة عدد  -

 بحث ترقٌة 77تجهٌز وطباعة عدد بالنسبة ألبحاث الترقٌة تم  -

 رسالة ماجاستٌر 75تم عمل االحصاء الطبً لعدد  -

 رسالة دكتوراه 9تم عمل االحصاء الطبً لعدد  -

 بحث ترقٌة     75تم عمل االحصاء الطبً لعدد  -

-  

تم تفعٌل موقع وحدة الخرٌجٌن على موقع كلٌة طب طنطا وتم تفعٌل البٌانات التالٌة  -3

قواعد كتابة الرسائل  –الشهادات  –الرسالة –االهداف  –ـــة على الموقع )الرؤٌــ

 العلمٌة (

  طالبٌــه انشطهتاسعا : 

 – 7118لجنة اختٌار الطالب المثالى على مستوى الكلٌة للعام الجامعى  -1

7119  
اع ــتم مشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ووحدة التدرٌب التابعه للقط -7

بٌن الطالب الجدد وعمٌد الكلٌه والسادة الوكالء فى الفترة  فى اللقاء التعرٌفى
طة ـــــوتم تعرٌف الطالب باهداف ورسالة ومهام وانش 18/9/7119-16من 

اظ ـــــــقطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة باألضافه الى توعٌة الطالب فى الحف
ل ــــحل مشاكعلى بٌئة الكلٌة وحث الطالب فى المشاركه فى القضاٌا البٌئٌه و

  1المجتمع 
 – 7119لجنة اختٌار الطالب المثالى على مستوى الكلٌة للعام الجامعى  -3

7171  



 
 
 
 

 

 



 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 عاشرا: انشطه مجتمعٌه

مع  نقٌب اطباء الغربٌه واعضاء النقابه واطباء من وزاره الصحه  لقاء -1

تحدٌد احتٌاجات المجتمع وقٌاس رضا المجتمع الخارجً عن خرٌج لمناقشه 

 .المؤسسه الطبٌه 

تقٌٌم تشكٌل لجنه لفً اطار مبادره جامعه طنطا ) جامعتك فً خدمتك ( تم  -7

من خالل قطاع شئون ابحاث علمٌه  لطالب القسم الدولً بمدارس السالم 

حٌث شارك فً  تقٌم االبحاث كل من خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بكلٌة الطب 

ا.د/ سمٌر عتلم و ا.د/ محمد سالمه وا.د/ عبد العزٌز الدٌب حٌث تناولت 

والغذاء والحٌاه الصحٌة السلٌمه االبحاث موضوعات مختلفه مثل التلوث البٌئً 

ومخاطر التدخٌن واقٌم على هامش الٌوم احتفال من المدرسه لآلبحاث الممٌزه 

1   









 

 



 

 

 

 وكٌل الكلٌه                                                                          

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئه                                                         

 

 

 د/ سحر محى الدٌن هزاع (.) ا                                                           


