
   ـا جامعة طنطــــ           

 كلـــــــــية الطـــــب         

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 تقرير 

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لنشطة األ

 18.2بكلية طب طنطا عن 
 

يعمل قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية من خالل القرارات التى تتخذ  •

د/ وكيل الكلية لشئون خدمة .فى محاضر اجتماعات لجنه شئونخدمة المجتمع برئاسة ا

المجتمع وتنمية البيئة وذلك لتفعيل الخطة التنفيذية السنوية للقطاع فى ضوء المحاور 

  -كالتالى :األسترتيجية للجامعة وهى 

  .تحديد األحتياجات المجتمعية  .1

  .محور تقديم الخدمات األستشارية  .2

  .محور تقديم الخدمات المجتمعية داخل الكلية وخارجها  .3

  .محور التوجه نحو التنمية المستدامه  .4

  .محور التعاون والتواصل مع المجتمع المدنى  .5

 

 ية البيئة بالكلية  األهداف األستراتيجة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنم

الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للكلية من خالل لجنة اعداد وتنفيذ  •

  .شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المنبثقة من مجلس الكلية 

  .العمل على زيادة ارضاء األطراف المجتمعية فى أنشطة الكلية  •

  .تنمية موارد الكلية من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص  •

  .العمل على مشاركة األطراف المجتمعية فى أنشطة الكلية  •

تفعيل دور مركز الخدمة العامه بالكلية لتقديم خدمات عالجية متميزة وبرامج ودورات  •

  .تدريبيه متطورة 

  .العمل على نشر الوعى البيئى والصحى  داخل وخارج الكليه  •

  .تفعيل دور وحدة خدمه الخريجين بالكلية من خالل التواصل مع الخريجين  •

ث ، ولجنة السالمه والصحه المهنية بالكلية تفعيل دور وحدة ادارة األزمات والكوار •

  .لتتمكن من التصدى لما يمكن أن تواجهه الكلية من أزمات 

 إعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  •

الخروج بالخدمة الطبيه خارج نطاق الكلية عن طريق تنظيم قوافل طبيه الهالى قرى  •

  .المحافظه 



 إسهامات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية

 
 القوافل الطبيه  -أوال: 

د / وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع  لالطفــــــــال .تم تنظيم قافله طبيه من خآلل ا •

بمركز شباب محــــلة مرحوم وذلــــــك فى  4/2.18/.3األيتام واسرهم يوم األثنين 

اطفال وقد قامت القافلة بالتعاون  –رمد  –أنف واذن وحنجرة  -التخصصات التالية :

  .رياضه وكلية طب طنطا بين مديرية الشباب وال

 

   قوافل الجامعه   

  4/2.18/ 19ه الى قرية شبرا ملس مركز زفتى  فى تم المشاركه فى القافله الطبي •

  7/2.18/ 13تم المشاركة فى القافلة الطبيه الى قرية ميت عساس مركز سمنود فى  •

  5/9/21.8تم المشاركة فى القافلة الطبية الى قرية المعتمدية مركز المحلة فى  •

 2.18/.27/1تم المشاركة فى القاقلة الطبيه الى قرية ابيار مركز كفر الزيات فى  •

  1/12/2.18قرية األنبوطين مركز السنطه فى  تم المشاركة فى القافلة الطبية الى •

  22/12/2.18تم المشاركة فى القافلة الطبيه الى قرية بلتاج مركز قطور فى  •

 

 الندوات  -ثانيا :

  13/11/2.18يوم (  .2.3ندوة ) المنظومه الصحية ورؤية مصر  •

فـــــى  رىــــالسكمى لمرضى ــــبمناسبة اليوم العالندوة تثقيفية ) لمرضى السكرى (  •

15/11/2.18 .  

ى ــبالتعاون مع جمعية رعاية برعاية مرضحملة توعية بمرض ) التصلب المتعدد (  •

  21/11/2.18فى .التصلب المتعدد 

 ..1لة ــــة بكلية طب طنطا فى حمــــمشاركة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئ - •

كليات الجامعه بعلى فيروس )سى ( ـاءللقض بحمالت توعية مليون صحه قامت الكلية 

  -المختلفة :

  26/11/2.18 ، 18 ايام كلية طب األسنان               

  2.18  /11/ 25 ،.2، 14 ايامكلية األداب                

  25/12/2.18 ،26،17كلية الزراعة من                

  2.18/ 12/،17 5، 25 ايامكلية تربية نوعية               

  2.18/ 18/12  ،4 ايامكلية الصيدلة               

   2/2.19/ 15، 2.18/ 12/ 16، 3 ايامكلية العلوم               

ندوة ) القضاء أقامت كلية الطب  العنف ضد المرآةبمناسبة اليوم العالمى للقضاء على  •

ى ـــفوذلك بالتعاون مع المجلس القومــــــى للمرأة بالــغربية على العنف ضد المرأه ( 

27/11/2.18  

 



 

 المعسكرات الصيفيه  -: ثالثا

 

  16/7/18.2المعسكر األول             

د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع بكلية طب .تم عمل معسكر صيفى من خالل ا •

وتم زيارة مستشفى األطـــفال وزيارة وحـــــــدات الدم  2.18طنطا فى شهر يوليو 

حيث تم تنظيم انشطة ترفيهية لالطــفال  16/7/2.18وامراض الصدر والسكر يوم 

 –التهاب الشـــعب الهوائيه  -نائهم مثل :والقيام بتوعيه ذوى األطفال عن امراض اب

 .داء السكرى  –الحساسيه الصدريه 

 

 17/7/18.2المعسكر الثانى             

فى 17/7/2.18وقد تم زيارة المستشفى العالمى وتم اقامه مركز استعــــالمات يوم  •

استقبال المستشفى وكل الطوابق الداء الخدمات المتنوعه للمرضى وقامت مجموعه 

آخرى بزيارة العيادات الخارجيه بالمستشفى حيث تم التوعيه عن بعــــــض األمراض 

وسى) سى ( وبعض امراض الصدر كما تم التوعيه الشائعه مثل األلتهاب الكبدى الفير

  .عن النظافه الشخصيه وكيفية ادائها 

 

 18/8/18.2المعسكر الثالث               

فل ــــــــوتم عمل ح 18/8/2.18( يوم   (SOSطفل من دار ايتام  .2وتم استضافة  •

  .ترفيهى لالطفال وتوزيع وجبات لهم 

اث علميه مقدمه من طلبــــة مدرسـة تقييم التواصل مع المجتمع الخارجى وتقييم ابح •

السالم للغات القسم الدولى لتشجيع الطالب على البحث العلمى وكيفية كــتابه األبحاث 

  .العلميه 

  2.19 – 2.18لجنة اختيار الطالب المثالىىى على مستوىالكلية للعام الجامعى  •

 

 النشرات البيئيه  -:رابعا

بعنوان ـيه د/ مى عيس استاذ العصبية والنفس.ااصدار النشرة البيئية المقدمه من  تم  •

 2.18)األختراق النفسى ( شهر يوليو 

 ود استاذ عالج األورامـــــد/ حنان شوقى محم.تم اصدار النشرة البيئية المقدمه من ا •

  2.18بعنوان ) سرطان الثدى فى النساء ( شهر اغسطس 

م ــــد/ نيرمين محمد ماضى استاذ مساعدد قس.بيئيه المقدمه من اتم أصدار النشرة ال •

  2.18الفسيولوجى  بعنوان ) نشر الوعى الغذائى بين أطفال المدارس شهر سبتمبر

األمراض ق السيد امين بعنوان )مكافحـةد/ طار.تم اصدار النشرة البيئية المقدمه من ا •

 . 2.18شهر أكتوبر ( الجلدية المعديه فى المدارس

د / حامد الشرقاوى استاذ طب األطفال بعنوان .تم اصدار النشرة البيئية المقدمة من ا •

  2.18 نوفمبرشهر )الفيروسات الكبديه فى األطفال ( 



بيارى استاذ الطب د / احمد عبد الستار األ.تم اصدار النشرة البيئية المقدمة من ا •

  . 2.18فلك من التسمم ( شهر ديسمبر الشرعى والسموم بعنوان ) كيف تقى ط

تم اصدار النشرة البيئيه المقدمه من  د / غادة أحمد جامع  مدرس الطفيليات الطبيه  •

  2.18شهر يناير بعنوان ) داء القطط ) التوكسوبالزما ( 

 

 دورات من خالل مركز الخدمه العامه  -:خامسا

                                       دورة اساسيات التمريض األكلينيكى •

  4/5/2.18الى  4/4/2.18تم عمل تدريب عملى فى يوم  .1

 7/5/2.18الى  7/4/2.18تم عمل تدريب عملى فى يوم  .2

  12/3/2.18الى  17/2/2.18تم عمل تدريب نظرى فى  .3

  7/5/2.18الى  7/4/2.18تم عمل تدريب عملى فى  .4

 تم عمل دورة مهارات التواصل وحقوق واجبات التمريض  •

  1/2.18/ .2- 18 -16بتاريخ 

                  17 – 18 – 19 /3/2.18  

 قاعة المؤتمرات (  –تم عمل صيانه قاعات الكليه ) قاعة ابن سينا  •

  5/3/2.18الى 19/2اريخ ـبت

 تم عمل دورة جودة مستشفيات  •

  14/3/18.2- 13،  14/1/18.2-13بتاريخ  •

 دورة مصطلحات طبية  •

  3/2/2.18-1بتاريخ  

  3/4/2.18الى  /31/3تاريخ 

 ورشة عمل بنشاط التخاطب بعنوان )حقن الثنايا الصوتيه بالمخدر الموضعى (  •

  2.18يناير  3-2يومى 

  دورة مقدمه عن علم التخاطب  •

  15/2/2.18الى  1/1/2.18بتاريخ 

 دورة فسيولوجيا التخاطب  •

  4/4/2.18الى   18/2/2.18بتاريخ  

 معرض سلع استهالكية  •

  26/2/2.18-25بتاريخ 

  19/3/2.18-18تاريخ 

 دورة اساسيات تمريض  •

  15/4/2.18 - /1/4تاريخ 

  15/5/2.18الى  2/5/2.18من 

  دورة اسعافات أولية  •

  12/5/2.18الى  17/4/2.18بتاريخ 



 يتم تنفيذ دورة اعداد مسعف )اسعافات أولية الصابات المالعب (  •

يتم تنفيذ دورة بوحدة الميكرسكوب األلكترونى للسادة اعضاء هيئة التدريس وطالب  •

 الدراسات العليا والطالب عنوان الدورة :

Electron Microscopy; 

Principles ,Techniques & Interpretaion 

  

 

 

 مركز الصحه والسالمه المهنية واألزمات والكوارث  -:سادسا

 27/3/2.18تم عمل ندوة توعية عن األزمات والكوارث الثالثاء  •

  4/4/2.18تم عمل ندوة توعية عن األزمات والكوارث األربعاء  •

 

  وحدة األستشارات الطبيه الشرعية  -: سابعا

 حاالت كشف عذرية  6 •

 حاله ضرب اقصى لعاهه )قضيه ( •

 قضايا (  3قضايا المسئولية الطبيه وأخطاء مهنية طبيه ) •

 

 وحدة الخرجيــــــن  -: ثامنا

  بروتوكول  .21تم طباعة  •

 رساله ماجستير  93تم كتابة وتنسيق وطباعة عدد  •

 رسالة دكتوراة  11تم تنسيق وطباعة عدد  •

 بحث  22تم تنسيق وطباعة عدد  •

 تم عمل مشروع عالج األطباء وكرنيهات النقابة  •

 

 ورش عمل  -تاسعا :

 تم عقد ورشة عمل عن عالج حاالت التسمم ) األساسيات واألخطار ( بكلية طب طنطا  •

 

 
 


