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 30/6/2019حتي  1/7/2018عن عام  المدة من 
 

 

 )للوحدات ذات طابع خاص(  2018/2019خالل العام  التدريبيةالدورات : (اوال)

 (اوال)
 الدورات التدريبية
 خالل العام 

2018/2019 

 موضوع الدورة: مبادئ األحصاء .1
 المحاضر:  أ.د/حسام محمد صفاء .2
 95عدد الحضور النسبي:  .3
 مدة الدورة :  يوم  .4
 الجهة المنظمة: وحدة تكنولوجيا المعلومات .5
 .  الكلية / المعهد: كلية التمريض 6
 .   الجهة المتعاونة مع الكلية : ال يوجد7
 7/2018 /2التاريخ :  -8

 1إجمالي عدد الدورات: 

 موضوع الدورة : مبادئ البحث العلمي .1
 المحاضر: أ.د/ حسام محمد صفاء  .2
 96عدد الحضور النسبي   :  .3
 مدة الدورة: يوم .4
 تكنولوجيا المعلوماتالجهة المنظمة: وحدة  .5
 الكلية / المعهد: كلية التمريض .6
 الجهة المتعاونة مع الكلية : ال يوجد .7
 2018/  7 /22التاريخ :   .8

 2إجمالي عدد الدورات  
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 موضوع الدورة: مبادئ اإلحصاء. 1
 . المحاضر: أ.د/ حسام محمد صفاء 2
 34. عدد الحضور النسبي   : 3
 .مدة الدورة: يوم4
 المنظمة : وحدة تكنولوجيا المعلومات. الجهة 5
 . الكلية / المعهد   : كلية التمريض6
 . الجهة المتعاونة مع الكلية : ال يوجد7
 2018/ 8 /6التاريخ :   -8

 ( 3إجمالي عدد الدورات  ) 

 موضوع الدورة: مبادئ البحث العلمي .1
 المحاضر:  أ.د/حسام محمد صفاء .2
 14عدد الحضور النسبي:  .3
 الدورة:  يوممدة  .4
 الجهة المنظمة: وحدة تكنولوجيا المعلومات .5
 الكلية / المعهد: كلية التمريض  .6
 الجهة المتعاونة مع الكلية : ال يوجد .7

      2/8/2018التاريخ:  -8
 ( 4إجمالي عدد الدورات  ) 

 موضوع الدورة  : طوارئ وحاالت حرجه  .1
 المحاضر : د/ شيماء نبيل ـ د/ رشا محمد ـ د/ زينب حسين ـ د/ فاطمة عطا  .2
 27عدد الحضور النسبي  :   .3
 مدة الدورة : يوم  .4
 الجهة المنظمة  : وحدة تكنولوجيا المعلومات  .5
 الكلية / المعهد: كلية التمريض .6
 الجهة المتعاونة مع الكلية :  .7
                              2018 /5/11لتاريخ : ا-8

 ( 5إجمالي عدد الدورات  ) 
 موضوع الدورة:  طوارئ وحاالت حرجه     .1
 المحاضر: د/ شيماء نبيل ـ د/ رشا محمد ـ د/ زينب حسين ـ د/ فاطمة عطا .2
 27عدد الحضور النسبي:   .3
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 مدة الدورة: يوم  .4
 الجهة المنظمة: وحدة تكنولوجيا المعلومات  .5
 الكلية / المعهد: كلية التمريض .6
 الجهة المتعاونة مع الكلية : .7
 11/2018/ 29التاريخ :  .8

 ( 6إجمالي عدد الدورات  ) 
 موضوع الدورة:  مبادئ االحصاء .1
 المحاضر: ا. د/ محمد عبد الرسول .2
 55عدد الحضور النسبي  :  .3
 مدة الدورة: يوم .4
 الجهة المنظمة: وحدة تكنولوجيا المعلومات  .5
 الكلية / المعهد: كلية التمريض .6
 الجهة المتعاونة مع الكلية :  .7
       2018/  12/  5التاريخ :  .8

 ( 7إجمالي عدد الدورات  ) 
 موضوع الدورة: مبادئ البحث العلمي. 1
 . المحاضر : أ.د/ حاتم الغندور2
 40. عدد الحضور النسبي: 3
 الدورة : يوم.مدة 4
 . الجهة المنظمة: وحدة تكنولوجيا المعلومات5
 . الكلية / المعهد: كلية التمريض6
 . الجهة المتعاونة مع الكلية : ال يوجد7
   12/2018 /27التاريخ :  -8

 ( 8إجمالي عدد الدورات  ) 
 

 موضوع الدورة: التحكم في العدوي. 1
 شيماء نبيل. المحاضر: أ. م. د/ جاكلين فهيم ـ د/ 2
 160. عدد الحضور النسبي: 3
 .مدة الدورة: يوم4
 . الجهة المنظمة: وحدة التعليم التمريضي والتدريب المستمر5
 . الكلية / المعهد: كلية التمريض6
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 . الجهة المتعاونة مع الكلية: ال يوجد7 
 2019/ 2 /10التاريخ :   – 8

 (9إجمالي عدد الدورات  )  
 كسرالفخد والحوض وكيفية العناية بهاموضوع الدورة: . 1
 . المحاضر: د/ أميرة هداية ـ د/ إيمان الحويط2
 19. عدد الحضور النسبي: 3
 .مدة الدورة: يومان4
 . الجهة المنظمة: وحدة التعليم التمريضي والتدريب المستمر5
 . الكلية / المعهد: كلية التمريض6
 : . الجهة المتعاونة مع الكلية : ال يوجد7
 2019/ 3 /14:  13التاريخ :   – 8

 ( 10إجمالي عدد الدورات ) 
 موضوع الدورة: مبادئ االحصاء. 1
 . المحاضر : أ. د/ محمد عبد الرسول2
 45. عدد الحضور النسبي: 3
 .مدة الدورة: يوم4
 . الجهة المنظمة: وحدة تكنولوجيا المعلومات5
 . الكلية / المعهد: كلية التمريض6
 : المتعاونة مع الكلية : ال يوجد. الجهة 7
 2019/ 3 /17التاريخ :  – 8

 ( 11إجمالي عدد الدورات ) 
 موضوع الدورة: مبادئ البحث العلمي. 1
 . المحاضر : أ.د/نيفين عاصم2
 48. عدد الحضور النسبي: 3
 .مدة الدورة: يوم4
 . الجهة المنظمة: وحدة التعليم التمريضي والتدريب المستمر5
 الكلية / المعهد: كلية التمريض. 6
 : . الجهة المتعاونة مع الكلية : ال يوجد7
 2019/ 14/4التاريخ :  – 8

 ( 12إجمالي عدد الدورات ) 
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 2018/2019 خالل العام المؤتمرات: (ثانيا)
 

 (ثانيا) 
 المؤتمرات
 خالل العام 

2018/2019 
 

 موضوع المؤتمر : الكفائة المهنية للنهوض بتمرض االطفال  .1
 مدة المؤتمر: يوم واحد .2
 4عدد المشاركين بأبحاث:  .3
) قســم تمــريض االطفــال وطــالب الفرقــة الرابعــه ـ طــالب تمــريض االطفــال   200عــدد الحضــور:  .4

ــوان وبنهــا والمنصــورة ودمنهــور وســوهاو وبنــي ســويا وأســيوط وطنطــا والمنوفيــه  ــه حل . بجامع
سـية مستشفي االطفال الجديـدة ـ قسـم التغذيـة بكليـة الـزراعه .ع.س ـ قسـم االطفـال والصـحة النف

 بالقاهرة( 57357ه االزهر ـ مستشفي سرطان االطفال جامع
 المؤتمر: محلي                نوعية .5
 المسئولة عن تنظيم المؤتمر :  قسم تمريض االطفال  الجهات .6
 2019 /17/3:  التاريخ .7

 ( 1عدد المؤتمرات :   )  إجمالي
 نمط الحياه ومشاكل السمنه :. موضوع المؤتمر1
 .مدة المؤتمر: يوم واحد 2

 5.عدد المشاركين بأبحاث:   3
 176.عدد الحضور: 4
 .نوعية المؤتمر: محلي                5

 .الجهات المسئولة عن تنظيم المؤتمر: قسم تمريض صحة المجتمع6
  2019/ 4/ 21التاريخ :  -7

 ( 2إجمالي عدد المؤتمرات   :   ) 
ز واالبداع المؤتمر الطالبي العاشر والسابع للوافدين  بعنوان "   التمي:. موضوع المؤتمر        1

 ”والريادة طريق االستثمار في التمريض 
 .مدة المؤتمر     : يوم واحد 2

 .عدد المشاركين بأبحاث :  ال يوجد3
 100.عدد الحضور               :  4
 .نوعية المؤتمر   :          محلي                5

 .الجهات المسئولة عن تنظيم المؤتمر: كلية التمريض و .ع .س6
 (3دد المؤتمرات  :   ) إجمالي ع 2019/ 4/ 21التاريخ :  -7
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 . موضوع المؤتمر:1
Toward In novative practices in psychiatric /Mental Health Nursing 

 . مدة المؤتمر : يوم واحد 2
 4.عدد المشاركين بأبحاث : 3
 ) قسم الصحة النفسية بالكلية + طالب الدراسات العليا والبكالوريوس( 200.عدد الحضور: 4
 . نوعية المؤتمر:  محلي                5

ات ض الصحة النفسية بالتعاون مع وحدة الخدم.الجهات المسئولة عن تنظيم المؤتمر: قسم تمري6
 االلكترونية  وبنك المعرفة المصري 

                      4/2018/ 24لتاريخ : ا– 7
 ( 4إجمالي عدد المؤتمرات   :   ) 

  Exploring the challenges in Women health and midwifery:. موضوع المؤتمر1
 .مدة المؤتمر   : يوم واحد 2

 .عدد المشاركين بأبحاث:  ال يوجد3
 100.عدد الحضور :  4
 .نوعية المؤتمر :   محلي                5

 .الجهات المسئولة عن تنظيم المؤتمر: قسم تمريض االمومه وأمراض النساء6
  2019/ 4/ 23التاريخ  :  -7

 ( 5إجمالي عدد المؤتمرات ) 
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 2018/2019م العا خالل الندوات: (ثالثا)
 

 
 
 
 
 

 (ثالثا)
 الندوات

م العا خالل
2018/2019 

 را علي أجهزة االطفاء للعاملينموضوع الندوة: كيفيه التع -1  
 هلل المحاضر: أ / محمد عبد ا-2
 ة  : مدير إدارة الدفاع المدني الوظيف-3
 كان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية     م-4
 لجهة المنظمة : وحدة االزمات والكوارث بالكلية  ا-5
 دد الحضور: موظفي الكلية والمعهد الفني للتمريض ع-6
 9/2018/ 12 - 9التاريخ:   -7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها لزيادة المعرفة8
 1إجمالي عدد الندوات :    ـ الهدا من الندوة : تعريا أهداا الوحدة 9
 كيفية مواجهه االزمات والكوارث واستخدام طفايات الحريق. موضوع الندوة : 1
 .المحاضر: د / سمر فلتس ـ أ/ محمد عبد اهلل2
 .الوظيفة: مدرس بقسم تمريض باطني جراحي ـ مدير إدارة الدفاع المدني3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 .الجهة المنظمة:  وحدة االزمات والكوارث5

 51.عدد الحضور: 6
  10/2018/ 24التاريخ:  -7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها لما بها من معلومات8
 ـ الهدا من الندوة : التعرا علي استخدامات الطفايات وأنواعها9

 2إجمالي عدد الندوات:  
 . موضوع الندوة     : طرق االكتشاا المبكر للتوحد وكيفيه التعامل معه 1
 أ.د / أحمد عبد الوهاب.المحاضر: 2
 امعه عين شمس ج –.الوظيفة :   أستاذ دكتور 3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية4
 .الجهة المنظمة: قسم تمريض صحة المجتمع5

 35.عدد الحضور: 6
 2018/  10/  28ـ التاريخ: 7
 والتعامل مع المرضي ـ توصيات التدوة : تكرارها لمزيد من معرفة اكتشاا المرض  8
 ـ الهدا : االكتشاا المبكر للمرض وكيفيه التعامل مع المصابين به9
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 3إجمالي عدد الندوات:  

 واالمن سالمه. موضوع الندوة : مقدمة عن وحدة االزمات والكوارث داخل المنشأة العلمية مع معايير ال1
 . المحاضر: أ.د/ سماح فيصل ـ أ/ محمد عبد اهلل 2
 قسم إدارة تمريض ـ مدير إدارة الدفاع المدني بالكليةب.الوظيفة   : أستاذ دكتور 3
 . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :   داخل الكلية 4
ع ث والدفالكوار .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بالكليةبالتعاونمع وحدة االزمات وا5

 المدني
 41.عدد الحضور: 6
              2018 /10/ 28:التاريخ -7  
 ـ توصيات الندوة: تكرارالندوة8  
 ـ الهدا :  التعرا علي استيراتيجية الوحدة وأهدافها 9  

 4إجمالي عدد الندوات:  

 

 مقدمة عن وحدة االزمات والكوارث داخل المنشأة التعليميةة:. موضوع الندو 1
 : د/ داليا عاطا .المحاضر2
 جامعه عين شمس  مدرس:  يفة.الوظ3
 داخل الكلية . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  : 4
بالتعاون  .ع.سو -ة التمريضكلي–لمنظمة: وحدة االزمات والكوارث + وحدة الدفاع المدني .الجهة ا5

 مع قسم تمريض الصحة النفسية 
 60:  .عدد الحضور6
 2018 /10/  31:   التاريخ -7
  التكرار لمزيد من المعلومات ـ توصيات الندوة: 8
 ـ الهدا : التعرا علي استراتيجية وأهداا الوحدة 9

 5عدد الندوات:   إجمالي
 ضوع الندوة : مقدمة عن وحدة االزمات والكوارث داخل المنشأة التعليمية. مو 1
 سماح فيصل فخري/: أ.د.المحاضر2
 إدارة تمريض : أستاذ دكتور بقسم .الوظيفة3
 مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل : داخل الكلية . 4
سم قون مع وحدة االزمات والكوارث + وحدة الدفاع المدني ـ كلية التمريض بالتعا: .الجهة المنظمة 5

 و.ع.س -كلية التمريض–صحة المجتمع 
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 147: .عدد الحضور6
  2018 /1/11 التاريخ :-7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 ـ الهدا: التعرا علي الوحدة واستيراتيجيتها وأهدافها 9

 6عدد الندوات:   إجمالي
 ة : المواد والمخلفات الخطرة وأثرها علي البيئة. موضوع الندو 1
 عبد المسيح سمعان عبد المسيح /:  أ.در.المحاض2
 و.ع.س: أستاذ دكتور ووكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية .الوظيفة3
 ة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية انعقاد الندو . مكان 4
بالتعاون مع  لية التمريض و.ع.سك– .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة5

 معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 68:     .عدد الحضور       6
  2018 /7/11:   التاريخ -7
 المعلوماتـ توصيات الندوة : تكرارها لمزيد من 8
 ـ الهدا : التعرا علي المخلفات وتأثيرها علي البيئة 9

 7عدد الندوات:   إجمالي

 

 ة : التغيرات الفسيولوجية لكبار السنالندو  . موضوع1
 أسماء العايدي /د .المحاضر:2
 و. ع . س –ض كلية التمري-مدرس   :.الوظيفة3
 الكلية    خارو. مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  4
 : قسم صحة المجتمع ـ بالتعاون مع مسجد الصديق بالعباسية.الجهة المنظمة5

 26حضور: .عدد ال6
 14/11/2018التاريخ:   -7
 تكرار مثل الندوات لمزيد من زيادة المعرفة ـ توصيات الندوة: 8
 ـ الهدا : كيفية التعرا علي التغيرات المصاحبة لكبار السن 9

 8عدد الندوات:   إجمالي

 وضوع الندوة : النسبة الجسمية وممارسة الرياضة. م1
 : د / أسماء العايدي خضر.المحاضر2
 ع .س كلية التمريض و. –مدرس .الوظيفة : 3
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 مسجد الصديق بالعباسية الكلية  اد الندوة / ورشة العمل  :  خارو. مكان انعق4
 التمريض و.ع.سكلية –.الجهة المنظمة: قسم صحة المجتمع 5
 26.عدد الحضور:  6
 14/11/2018:  التاريخ-7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 ـ الهدا : أهميه الرياضة9

 9عدد الندوات:   إجمالي
 
 : توعية عن كيفيه التعامل مع االزمات والكوارث دوة. موضوع الن1
 :  د/ أميرة هداية .المحاضر2
 جامعه عين شمس -لية التمريض ك  –مدرس  : .الوظيفة3
 . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 .الجهة المنظمة: وحدة االزمات والكوارث5
 150: .عدد الحضور6
 2018/  11 / 18:  التاريخ  -7
  ـ توصيات الندوة :8
 ـ الهدا : التعرا علي أهداا وأستيراتيجيات الوحدة9

 10عدد الندوات:   إجمالي

 

 الندوة : تغذية مرضي السكر . موضوع1
 :  أ.د/ محمد الحوفي.المحاضر2
 : أستاذ دكتور بكلية الزراعه.الوظيفة3
 الكلية    اد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل. مكان انعق4
 ريض و.ع.سكلية التم –وتنمية البيئةة المجتمع .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدم5
  78ضور:.عددالح6
 2018/ 11 /18التاريخ:. 7
 ـ توصيات الندوة : التكرارلمعرا المزيد عن مرض السكر8
 ـ الهدا : طرق تغذية مري السكر 9

 11عدد الندوات:   إجمالي
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 عناية بمريض السكر. موضوع الندوة: ال1

 :  د/ أسماء حمدي.المحاضر2

 جامعه عين شمس –لية التمريض ك –مدرس  :.الوظيفة3

 الكلية    اد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل. مكان انعق4

 لية التمريض و.ع.سك – لمنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.الجهة ا5

 78دالحضور:.عد6

 18/11/2018التاريخ : -7

 ـ توصيات الندوة : التكرارلمعرا المزيد عن مرض السكر8

 ي السكر ضـ الهدا : طرق تغذية مر 9
 12عدد الندوات:   إجمالي

 لندوة: الطرق المختلفة لمرضي السكرا. موضوع1

 :  د/ سارة  فتحي.المحاضر2

 و. ع .س –يض كلية التمر  –مدرس  :  .الوظيفة3

 الكلية    نعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل. مكان ا4

 .ع.سوكلية التمريض  –: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة .الجهة المنظمة5

 78.عدد الحضور: 6

 2018 / 11/ 18التاريخ :  -7

 ـ توصيات الندوة : التكرارلمعرا المزيد عن مرض السكر8

 ي السكر ضمر  ـ الهدا : اختالا9
 13عدد الندوات:   إجمالي

 

 الجديد في مرض السكر . موضوع الندوة :1
 د/ أميرة هدايةاضر:  .المح2
 مدرس كلية التمريض  :  .الوظيفة3
 اد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية. مكان انعق4
 لية التمريض و.ع.سك – والبيئة المجتمع طاع شئون خدمة.الجهة المنظمة: ق5
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 78دالحضور:.عد6
 11/2018/ 18التاريخ :  -7
 السكرـ توصيات الندوة : التكرارلمعرا المزيد عن مرض 8
 ـ الهدا : معرفة الجديد في مرض السكر9

 14عدد الندوات:   إجمالي
دارة الوقت1  . موضوع الندوة : السكري وا 
 فوزية بدران/: د.المحاضر2
 مدرس كلية تمريض جامعه عين شمس :   .الوظيفة3
 الكلية    قاد الندوة  / ورشة العمل  : داخل. مكان انع4
 .ع.سوكلية التمريض  –والبيئةالمجتمع  شئون خدمة.الجهة المنظمة : قطاع 5
 78د الحضور  : .عد6
 2018 /  11/ 18التاريخ :  -7
 ـ توصيات الندوة : التكرارلمعرا المزيد عن مرض السكر8
 ـ الهدا : معرفة الجديد في مرض السكر9

 15عدد الندوات:  إجمالي
 الندوة : السكري والسمنه . موضوع1
 أحمد السالموني :  أ.د/.المحاضر2
 : أستشاري أمراض النحافة والسمنه  .الوظيفة3
 الكلية    اد الندوة / ورشة العمل  :  داخل. مكان انعق4
 ض و.ع.سكلية التمري –والبيئة المجتمع  .الجهة المنظمة  : قطاع شئون خدمة5
 78دالحضور:.عد6
 2018 /  11/ 18التاريخ :  -7
 را المزيد عن مرض السكرـ توصيات الندوة : التكرارلمع8
 السكرعالقة السمنهبـ الهدا : 9

 16عدد الندوات: إجمالي

 

 ندوة : توعية عن كيفية التعامل مع االزمات والكوارث. موضوع ال1
 د/ دينا معروا: .المحاضر2
 مدرس كلية نمريض جامعه  عين شمس :  .الوظيفة3
 الكلية ورشة العمل  :  داخل /. مكان انعقاد الندوة 4
 كلية التمريض و.ع.س –منظمة: وحدة االزمات والكوارث .الجهة ال5
 150: د الحضور .عد6



 
 

 

15 

 

 2018/  11/ 18. التاريخ :  7
 ـ توصيات الندوة : تكرار الندوة لمزيد من المعرفة للتعامل ومع االزمات والكوارث8
 ـ الهدا  : نشر التوعية وكيفية التعامل مع االزمات والكوارث 9

 17عدد الندوات: إجمالي
 ة : عالو القدم السكري. موضوع الندو 1
 :  د / سوزان  محمد.المحاضر2
 :  مدرس بقسم تمريض باطني جراحيفة.الوظي3
 اد الندوة  / ورشة العمل  :  حارو الكلية ـ حي الوايلي بالعباسية . مكان انعق4
 مريض و.ع.سكلية الت –هة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .الج5
 35د الحضور: .عد6
 2018/ 11/  21. التاريخ: 7
 : يات الندوةـ توص8
 ـ الهدا : التعرا علي القدم السكري 9

 18عدد الندوات: إجمالي
 ة  :  مرض السكري وتأثيرة علي صحة المرأة. موضوع الندو 1
 د/ أمال فتحي :.المحاضر2
 : مدرس بقسم تمريض االمومة وأمراض النساء.الوظيفة3
 ـ حي الوايلي بالعباسيةالكلية  خارو . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  4
 لية التمريض و.ع.سك –.الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 5
 35.عدد الحضور: 6
 2018/ 11/  21. التاريخ  : 7
 ـ توصيات الندوة :8
 ـ الهدا : التعرا علي القدم السكري9

 19عدد الندوات: إجمالي

 

 . موضوع الندوة : الخطوات االربعه للسيطرة علي مرض السكري1
 د / نجيه عزت.المحاضر:  2
 : مدرس بقسم تمريض االمومة وأمراض النساء.الوظيفة3
 الكلية ـ حي الوايلي بالعباسية خارو. مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  : 4
 لية التمريض و.ع.سك –.الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 5
 35.عدد الحضور  : 6
 2018/ 11/  21. التاريخ: 7
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 ـ توصيات الندوة :8
 ـ الهدا : السيطرة علي مرض السكري9

 20عدد الندوات    :     إجمالي
 التعامل مع المشاكل النفسية لمرضي السكري موضوع الندوة: طرق. 1
 :  د / هناء عز الدين.المحاضر2
 : مدرس بقسم تمريض الصحة النفسية.الوظيفة3
 ـ حي الوايلي بالعباسية خارو  الكلية . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل: 4
 .ع.سلية التمريض وك –.الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 5
 35.عدد الحضور: 6
 2018/  11/  21. التاريخ: 7
 ـ توصيات الندوة :8
 ـ الهدا : التعرا علي القدم السكري 9

 21إجمالي عدد الندوات    :    
 :الجديد في عالو السكر والسمنه. موضوع الندوة1
 .د/ أحمد السالموني.المحاضر:  أ2
 : استشاري النحافة والسمنه.الوظيفة3
 ـ حي الوايليبالباسيةالكلية  قاد الندوة / ورشة العمل  :  خاروانع. مكان 4
 .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية  البيئة 5
 35: .عدد الحضور6
 2018 /11 / 21. التاريخ : 7
 ـ توصيات الندوة : االهتمام بالتغذية السليمة لتفادي أخطار السمنه8
 ذية السليمة ـ الهدا : معرفة أهمية التغ9

 22عدد الندوات    :    إجمالي

 

 الرضاعه الطبيعية. موضوع الندوة : 1
 :  د/ صباح فاروق توفيق ـ د/ أسماء العايدي.المحاضر2
 مدرس كلية تمريض و . ع .س  : .الوظيفة3
 ةعباسيبالنعقاد الندوة / ورشة العمل  : خارو الكلية ـ الجمعية الشرعية مسجد الصديق . مكان ا4
 .الجهة المنظمة: قسم صحة المجتمع5
 35:.عددالحضور6
 2018 /11 / 21. التاريخ :  7
 ـ  توصيات الندوة : تكرار ندوات هادفة 8
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 ـ الهدا : أهمية الرضاعه الطبيعية 9
 23عدد الندوات    :    إجمالي

 Probiotic & gestational diabtesلندوة :. موضوع ا1
 هبه محمود:  د / .المحاضر2
 مدرس كليةتمريض و . ع . س: .الوظيفة3
 ي الوايلي بالعباسيةح –عقاد الندوة / ورشة العمل:  خارو الكلية . مكان ان4
 .الجهة المنظمة  : قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية  البيئة 5
 35:.عدد الحضور     6
 2018 /22/11. التاريخ : 7

 24عدد الندوات    :     إجمالي
 ندوة :الحمل السكريموضوع ال .1
 :  د/ نبوية صالح.المحاضر2
 مدرس بقسم تمريض االمومة وأمراض النساء: .الوظيفة3
 ـ حي الوايلي بالعباسيةد الندوة  / ورشة العمل  :  خارو الكلية . مكان انعقا4
 : قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة.الجهة المنظمة5
 35: .عدد الحضور6
 2018 /11 / 22. التاريخ : 7
 ـ توصيات الندوة : تكرار الندوات لما بها من فائدة8
 : السكر وعالقته بالحمل ـ الهدا9

 25عدد الندوات    :    إجمالي

 

 دهون وداء السكري. موضوع الندوة :ال1
 :  د/ شيماء فتحي.المحاضر2
 و. ع . س -مدرس كلية تمريض : .الوظيفة3
 الكلية ـ حي الوايلي بالعباسيةاد الندوة/ ورشة العمل  :  خارو . مكان انعق4
 : قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة.الجهة المنظمة5
 35:.عددالحضور6
  2018 /11/ 22. التاريخ : 7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها لإلفادة 8
 ـ الهدا : التعرا علي الدهون وعالقتها بمرض السكر9

 26عدد الندوات    :    إجمالي
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 : الوجبات السريعه ومرض السكريموضوع الندوة . 1
 د/ وفاء خليل:  .المحاضر2
 كلية تمريض و . ع . س :  مدرس بقسم صحة المجتمع.الوظيفة3
 ي الوايلي بالعباسيةح -رشة العمل  :  خارو الكلية   . مكان انعقاد الندوة  / و 4
 .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية  البيئة 5
 35:.عددالحضور6
 2018 /11 / 22. التاريخ : 7
 : االقالل من الوجبات السريعه لتفادي االصابه بالمرض ـ توصيات الندوة8
 لهدا : عالقة الوجبات السريعه بمرض السكر ا -9

 27عدد الندوات    :    إجمالي

 

 ة : االخطاء الشائعه لمريض السكري. موضوع الندو 1
 :  د/ أرزاق محمد.المحاضر2
 بقسم تمريض باطني جراحي : مدرس .الوظيفة3
 حي الوايلي بالعباسية –الكلية  شة العمل  :  خارو. مكان انعقاد الندوة/ ور 4
 .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية  البيئة 5
 35:.عددالحضور6
 2018 /11 / 22:    . التاريخ 7
 لتعرا علي االخطاء الشائعه لمريض السكرتكرار الندوات لـ توصيات الندوة : 8
 معرفة مريض السكر ببعض المعلومات عن المرضـ الهدا :9

 28عدد الندوات:    إجمالي

 

 . موضوع الندوة : كيفية مواجهه الحريق واستخدام طفايات الحريق1
 اهلل:  أ / محمد عبد .المحاضر2
 مدير إدارة الدفاع المدني بالكلية  .الوظيفة :3
 اخل الكلية   . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :  د4
 : وحدة االزمات والكوارث بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني .الجهة المنظمة5
 60: .عدد الحضور6
  2018 /11/ 24. التاريخ : 7
 لمعرفة المزيد من المعلوماتـ توصيات الندوة : تكرار الندوة 8
 ـ الهدا : معرفة كيفيه استخدام طفايات الحريق وأنواعها علي حسب الحريق9

 29عدد الندوات    :   إجمالي
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 وع الندوة : التنمر في المدارس. موض1
 :  الطالبه / فاطمة مرعي ـ الطالب / محمود طه.المحاضر2
 :  طالب.الوظيفة3
 ـ مدرسة النزهه للغات ـ فرع الحجازالكلية  ورشة العمل  :خارو انعقاد الندوة /. مكان 4
 : قسم الصحة النفسية .الجهة المنظمة5
  2018 /27/11 -26. التاريخ  : 177: .عدد الحضور6
 ـ توصيات الندوة : تكرار ندوات أخري لمزيد من المعلومات8
 ـ الهدا : تعريا التنمر في المدارس وكيفيه التعامل معه9

 30عدد الندوات    :    إجمالي

 

 : اعراض وعالو نقص فيتامين ) د (. موضوع الندوة 1
 هبه اهلل محمد علي /:  د .المحاضر2
 و . ع .س –مدرس كلية تمريض : .الوظيفة3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 قسم تمريض صحة المجتمع :.الجهة المنظمة5
 36:.عددالحضور6
 27/11/2018. التاريخ  :  7
 ـ توصيات الندوة : تكرار ندوات تثقيفية 8
 ـ الهدا : التعرا علي اعراض المرض وعالجه9

 31عدد الندوات    :    إجمالي

 

 مكافحة التحرس ضد المرأة  . موضوع الندوة :1
 أ.د / عبد الوهاب جودة:.المحاضر2
 جامعه عين شمس –أستاذ دكتور  : .الوظيفة3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 ة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة.الجه5
 40.عدد الحضور: 6
 2/12/2018. التاريخ :  7
 ـ توصيات الندوة : تكرار ندوات تشمل قضايا المرأة8
 ـ الهدا : التعرا علي أنواع التحرس وكيفية مكافحته9

 32عدد الندوات    :    إجمالي
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 . موضوع الندوة :االكتشاا المبكر  لألمراض المزمنه1
 أ.م.د/ فلاير فؤاد.المحاضر:2
 استاذ مساعد تمريض صح المجتمع .الوظيفة  : 3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  خارو الكلية   4
 و.ع.س لية التمريضك -.الجهة المنظمة: قسم تمريض صحة المجتمع 5
 35.عدد الحضور: 6
 2018 /3/12. التاريخ  : 7
 ـ توصيات الندوة : تكرار الندوات ذات المعلومات المفيده8
 االمراض المزمنهـ الهدا : التعرا علي 9

 33عدد الندوات  إجمالي
 . موضوع الندوة :االكتشاا المبكر لألمراض المومنه1
 .المحاضر:  2
 .الوظيفة  :   3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  خارو الكلية   4
 لية التمريض و.ع.سك -.الجهة المنظمة: قسم تمريض صحة المجتمع 5
 35.عدد الحضور: 6
 2018 /5/12. التاريخ  : 7
 ـ توصيات الندوة : تكرار الندوات ذات المعلومات المفيده8
 را علي  االمراض المزمنهـ الهدا : التع9

 34عدد الندوات   إجمالي
 . موضوع الندوة :صحة االسرة 1
 .المحاضر:  2
 .الوظيفة:  3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  : خارو الكلية   4
 لية التمريض و.ع.سك -.الجهة المنظمة: قسم تمريض صحة المجتمع 5
 35.عدد الحضور: 6
 2018/  12/  5. التاريخ  : 7
 : تكرار الندوات ذات المعلومات المفيدهـ توصيات الندوة 8
 ـ الهدا : التعرا علي صحة االسرة 9

 35عدد الندوات  إجمالي
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 . موضوع الندوة :رعاية ما بعد إستئصال الثدي1
 :  أ.د/ شريا حسنين.المحاضر2
 استاذ دكتور جامعه عين شمس  : .الوظيفة3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 ية التمريض و.ع.سكل - : قسم تمريض صحة المجتمع.الجهة المنظمة5
 35.عدد الحضور: 6
 2018 /9/12. التاريخ  : 7
 ـ توصيات الندوة : تكرار الندوات ذات المعلومات المفيده8
 دي ـ الهدا : التعرا علي رعاية مرضي استئصال الث9

 36عدد الندوات :   إجمالي
 الزهايمر والمرأة . موضوع الندوة :1
 :  أ.د/ غادة مراد ـ د/ فاطمة عطا.المحاضر2
 استاذ دكتور بقسم الصحة النفسية ـ مدرس بقسم الصحة النفسية.الوظيفة: 3
 . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 .ع.سو -لية التمريض ك – قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة :.الجهة المنظمة5
 12/2018 /19. التاريخ  : 557: .عدد الحضور 6
 ـ توصيات التدوة : تكرار الندوات لما تحتوية من معلومات8
 ـ الهدا : التعرا علي مرض الزهايمر وعالقته بالمرأة 9

 73عدد الندوات    :   إجمالي
 

 

 توعيه خطة االخالء في حاله الطوارئ. موضوع الندوة : 1
 .المحاضر:  أ.د/ سماح فيصل ـ أ / محمد عبد اهلل2
 يةدني بالكلاع الم.الوظيفة: أستاذ دكتور بقسم إدارة تمريض ومدير وحدة االزمات والكوارث ـ مدير إدارة الدف3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
دارة قطاع شئون خدمة المجتمع البيئة بالتعاون مع وحدة االزمات والكوارت و .الجهة المنظمة: 5 لدفاع اا 

 و.ع.س -المدني  بكلية التمريض 
  2018/  12/ 23. التاريخ : 7          80.عدد الحضور: 6
 ـ توصيات الندوة :8
 ـ الهدا : التعرا علي خطة االخالء في حاله الطوارئ 9

 38  إجمالي عدد الندوات    : 
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 . موضوع الندوة : توعيه عن خطة االخالء في حاله الطوارئ1
 .المحاضر: د/ فاطمة محمد محمد ـ د/ هاجر عبد الحميد2
 .الوظيفة: مدرس جامعه عين شمس 3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية  ـ مدرو الفرقة الثالثة  4
دارة و كوارث المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وحدة االزمات وال.الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة 5 ا 

 الدفاع المدني بالكلية
 27.عدد الحضور: 6
  2018/  12/  25. التاريخ   : 7
 ـ توصيات الندوة : تكرار الندوة لإلستفادة8
 ـ الهدا : التعرا علي خطة االخالء في حاله الطوارئ9

 39إجمالي عدد الندوات:   
 موضوع الندوة: توعية عن خطة االخالء في حاله الطوارئ. 1
 .المحاضر  : د/ فاطمة محمد محمد  ـ د/ هاجر عبد الحميد2
 .الوظيفة :  مدرس جامعه عين شمس 3
 . مكان انعقاد الندوة:  داخل الكلية ـ قسم االدارة  4
 بالكلية.الجهة المنظمة: وحدة االزمات والكوارث بالتعاون مع الدفاع المدني 5
 17.عدد الحضور: 6
 2018/  3/12. التاريخ:   7
 ـ توصيات الندوة : تكرار الندوة لمزيد من المعلومات 8
 ـ الهدا : التعرا علي خطة االخالء في حاله الطوارئ 9

 40إجمالي عدد الندوات  :  
 Century in maternity & women's health. موضوع الندوة: 1
 عزيزة عطيهأ.د/ .المحاضر  : 2
 لية التمريض جامعه عين شمس ك –.الوظيفة : أستاذ دكتور 3
 . مكان انعقاد الندوة:  داخل الكلية ـ قسم االدارة  4
 .الجهة المنظمة: قسم االمومة وأمراض النساء5
 21.عدد الحضور: 6
 2019 /15/2. التاريخ      :  7
 ـ توصيات الندوة : تكرار الندوة لزيادةالمعلومات8
 اهمية صحة المراءالتعرا على ـ الهدا : 9

 41إجمالي عدد الندوات:  
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 . موضوع الندوة: مرض السلياك بين سؤال وجواب1
 .المحاضر   : أ.م.د/ نادية عبد الحميد2
 .الوظيفة    : أستاذ مساعد تمريض االمومة وأمراض النساء3
 . مكان انعقاد الندوة:  داخل الكلية 4
 : قسم االمومه وأمراض النساء.الجهة المنظمة  5
 17.عدد الحضور   : 6
 2019/  15/2. التاريخ     :  7
 ـ توصيات الندوة :  تكرار مثل هذه الندوات لإلستفادة8
 ـ الهدا : التعرا علي المرض وكيفية التعامل معه9

 42إجمالي عدد الندوات : 
 ـ موضوع الندوة: دور الشباب في تنمية المجتمع1
 المحاضر: ا.ح العميد/ صالح أحمد حسن. 2
 . الوظيفة  : مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعه3
 . مكان انعقاد الندوة:  داخل الكلية 4
 . الجهة المنظمة: قطاع شئون  التعليم والطالب 5
 200. عدد الحضور: 6
 2019 /26/2. التاريخ:  7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 الوعي الوطني لدي الشباب ـ الهدا : لرفع 9

 43إجمالي عدد الندوات   : 
 ـ موضوع الندوة: التغيرات المناخية وتأثيرها علي البيئة1
 .المحاضر: أ.د/ محمد سعيد الموجي 2
 ه عين شمس جامع –.الوظيفة: أستاذ دكتور 3
 . مكان انعقاد الندوة:  داخل الكلية 4
 المجتمع والبيئة.الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة 5
 80.عدد الحضور: 6
 2019 /7/4. التاريخ:  7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 ـ الهدا : معرفه التغيرات المناخية وتأثيرها علي البيئة9

 44إجمالي عدد الندوات : 
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 ـ. موضوع الندوة: التنمر وكيفيه مواجهته1
 .المحاضر : د / سارة سلطان2
 الصحة النفسيةمدرس بقسم .الوظيفة : 3
 . مكان انعقاد الندوة:  داخل الكلية 4

 .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة5
 80.عدد الحضور: 6
 2019 /7/4. التاريخ:  7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 ـ الهدا: معرفه مثل هذه المشكالت وكيفيه مواجهتها9

 45إجمالي عدد الندوات  : 
 الندوة: تغيرات المناخ وأساليب الحد منهاـ. موضوع 1
 .المحاضر: أ.د/ عبد المسيح سمعان عبد المسيح2
 معه عين شمس جا –.الوظيفة: أستاذ دكتور 3
 . مكان انعقاد الندوة:  داخل الكلية 4

 .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة5
 80.عدد الحضور: 6
 2019 /7/4. التاريخ:  7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 ـ الهدا : معرفه التغيرات المناخية وتأثيرها علي البيئة9

 46إجمالي عدد الندوات:  
 ـ موضوع الندوة: أساليب ترشيد الطاقة1
 .المحاضر : أ.د/ عبد المسيح سمعان عبد المسيح2
 امعه عين شمس ج –.الوظيفة : أستاذ دكتور 3
 . مكان انعقاد الندوة:  داخل الكلية 4

 .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة5
 80.عدد الحضور: 6
 2019 /7/4. التاريخ:  7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 ـ الهدا: معرفه طرق أساليب الطاقة9

 47إجمالي عدد الندوات  :
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 الواقع والمأمولـ موضوع الندوة: المفاهيم البيئية بين 1
 .المحاضر: أ.د/ فاطمة عبد اهلل2
 امعه المنوفيهج-.الوظيفة  :  أستاذ دكتور  3
 . مكان انعقاد الندوة:  داخل الكلية 4

 .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة5
 80.عدد الحضور : 6
 2019 /7/4. التاريخ      : 7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 ا : التعرا عللى المفاهيم البيئية الحديثة ـ الهد9

 48إجمالي عدد الندوات : 
 ـ. موضوع الندوة: التدخين والمخدرات وأثارهما علي الشباب1
 .المحاضر:  محاضر يتبع قطاع البيئة بالجامعه2
 استاذ دكتور .الوظيفة  : 3
 الصيدلة. مكان انعقاد الندوة:  خارو الكلية ـ قاعه المؤتمرات بكلية 4

 .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بالجامعه5
 16.عدد الحضور: 6
 2019 /4. التاريخ  :    7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 ـ الهدا : التعرا على اضرارالتدخين والمخدرات واثارهم علي الشباب9

 49إجمالي عدد الندوات : 
 العمل في مهنه التمريض وطرق الحماية منهاـ موضوع الندوة: مخاطر طبيعه 1
 .المحاضر: أ.د/ سامية جالل سعد2
 .الوظيفة : أستاذ دكتور 3
 . مكان انعقاد الندوة:  داخل الكلية 4

 .الجهة المنظمة  : قسم صحة المجنمع5
 40.عدد الحضور: 6
 2019 /14/4. التاريخ:  7
 ـ توصيات الندوة: تكرارها 8
 مخاطر مهنه التمريض والحماية منهاـ الهدا: معرفه 9

 50إجمالي عدد الندوات :
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 ـ موضوع الندوة: مرض هشاشة العظام وأعراض وطرق الوقاية منه1
 .المحاضر  : أ.د/ محمود ناجي 2
 .الوظيفة    : أستشاري العظام بمستشفي دار الشفا 3
 . مكان انعقاد الندوة:  داخل الكلية 4

 .الجهة المنظمة: قسم صحة المجتمع كلية التمريض 5
 30.عدد الحضور: 6
 2019 /23/4. التاريخ  :   7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 ـ الهدا : معرفه أعراض وطرق الوقايه من مرض هشاشة العظام 9

 51إجمالي عدد الندوات :
 

 In Taosseouss Accessـ. موضوع الندوة: 1
 أحمد سالمة أ.د/.المحاضر   : 2
 .الوظيفة : مدرس تخدير بكلية الطب و.ع.س3
 . مكان انعقاد الندوة:  داخل الكلية 4

 .الجهة المنظمة: وحدة التعليم التمريضي والتدريب المستمر 5
 .عدد الحضور   : طالب االمتياز والدراسات العليا6
 2019 /13/5. التاريخ:  7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 دا : ـ اله9

 52إجمالي عدد الندوات : 
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 2019 /2018 خالل العام  البحوث التطبيقية: ( رابعا )

 ( رابعا )
 البحوث التطبيقية

 خالل العام
2018/ 2019 

وضوع البحث التطبيقي : تمكين الفتيات المراهقات إلستعمال اإلجراءات الصحية م-1
 اآلمنهأثناءالحيض

 .د/ إيمان إبراهيم عبد المنعم أ-سم الباحث الرئيسي   :ا-2
 لجهة المستفيدة من البحث : منطقة الوايلي بالعباسية والمنلطق المجاورة  ا-3
سوء  ئي والمجتمعي : حماية الفتيات المراهقات من االثار السلبية التي تحدث منالمردود البي-4

 استخدام االجراءات االمنه أثناء الحيض 
 مصدر التمويل :  جامعه عين شمس  -5

 ( 1لي عدد البحوث التطبيقية:  ) إجما
ونية لكتر .موضوع البحث التطبيقي : الوقاية من المخاطر الصحية المتعلقة باستخدام االجهزة اال 1

 بين طالب المرحلة االعدادية .
 .م.د/ فلاير فؤاد مليكها -.اسم الباحث الرئيسي     :2
 المستفيدة من البحث : طالب مدارس االعدادي.الجهة 3
ألجهزة لآمن  .المردود البيئي والمجتمعي : التحكم في المخاطر الصحية المتعلقة باالستخدام الغير4

 االلكترونية
 .مصدر التمويل:   جامعه عين شمس5

 ( 2إجمالي عدد البحوث التطبيقية   :  ) 
لزاوية اي حي .موضوع البحث التطبيقي : الممارسات الصحية لالسرة تجاه إدارة النفايات المنزلية ف1

 الحمراء 
 .د/ سهام جرجس راغبأ -.اسم الباحث الرئيسي : 2
 لقاهرة   ا –.الجهة المستفيدة من البحث : االسر المقيمة بحي الزاوية الحمراء 3
تلوث بة  لاآلثار السلبية علي صحة االنسان والتحكم في نس .المردود البيئي والمجتمعي : تقليل4

 البيئي
 .مصدر التمويل : جامعه عين شمس  5

 ( 3إجمالي عدد البحوث التطبيقية   :  ) 
.موضوع البحث التطبيقي : توعية وتدريب طالب جامعه عين شمس علي التصرا الصحيح 1

 والتعامل السليم مع مرضي إصابات حوادث الطرق
 . اسم الباحث الرئيسي: نعمت اهلل جمعه أحمد علي2 
 .الجهة المستفيدة من البحث: طلبة جامعه عين شمس 3
زيادة الوعي  –.المردود البيئي والمجتمعي:تقليل المضاعفات المحتملة لمصابي حوادث الطرق 4
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 العام بكيفية التعامل السليم مع إصابات الطرق 
 جامعه عين شمس: .مصدر التمويل5

 ( 4:  )   إجمالي عدد البحوث التطبيقية 
 هم في.موضوع البحث التطبيقي : تمكين طلبة وطالبات التمريض المراهقين عن دورهم ومهارات1

 المشورة االلجينومية
 مال طلعت عبد الواحدآ -. اسم الباحث الرئيسي  :2 
 .ع.سو–.الجهة المستفيدة من البحث : طلبة وطالبات كلية التمريض 3
تمكين و ومية .المردود البيئي والمجتمعي:نشر الوعي السليم الصحي عن علم الجينوميوالتغذة الجين4

هم ن دور مطلبة وطالبات التمريض في مرحلة المراهقة كمرحلة مبكرة ألكتساب المهارات وتمكينهم 
 في المشورة الجينومية أل؟فرادالمجتمع .

 .مصدر التمويل :  جامعه عين شمس  5
 ( 5دد البحوث التطبيقية   ) إجمالي ع

طر .موضوع البحث التطبيقي : برنام  ارشادي لتوعية طالب جامعه عين شمس لمواجهه المخا1
 الناتجة عن الحرق والتسمم  

 مال طلعت عبد الواحدآ -. اسم الباحث الرئيسي     :2 
 .الجهة المستفيدة من البحث : طالب جامعه عين شمس .3
عي زيادة الو  –والمجتمعي:تقليل المضاعفات المحتملة لمصابي الحروق والتسمم .المردود البيئي 4

 العام بكيفية التعامل مع مصابي الحروق والتسمم
 .مصدر التمويل :  جامعه عين شمس  5

 ( 6إجمالي عدد البحوث التطبيقية   ) 

 ( خامسا) 
اتفاقيات للعام 

/  2018الجامعي 
2019 

 وضوع  االتفاقية )البروتوكول( : إنشاء موضوعات تعليمية جديدة م-1

 21/8/2016اريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول(   : ت-2

 دة سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول(: ســـــاريم-3

ية ركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  : كلية التمريض جامعه عين شمس وكلية فقالجهات المشا-4
 دة المملكة العربية السعودية ج –الطبية  للعلوم

 وع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  خارجي   ن-5
 1    -إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكوالت :
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  2015لسنه  9001.موضوع  االتفاقية )البروتوكول( : االيزو 1

 6/3/2017.تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول( :   2

 فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( :ســــــــــــــــاري.مدة سريان 3

جامعه عين شمس  –.الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  :كلية التمريض 4
 والشركةالعربية لإلستثمارات الهندسية والنظم

 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  داخلي       5

 2دد اإلتفاقيات والبروتوكوالت : إجمالي ع                        
 

 .موضوع  االتفاقية )البروتوكول( : إنشاء دبلومات مهنية جديدة1
 8/8/2017.تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول(   : 2
 .مدة سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( :ســــــــــــــاري3
عليم ز الت.الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  :كلية التمريض جامعه عين شمس و مرك4

 المفتوح جامعه عين شمس إلنشاء دبلومات مهنية جديدة 
 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  داخلي              5

 3إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكوالت :    
 .موضوع  االتفاقية )البروتوكول( : إدار ة الخدمات الطبية 1
 17/11/2016.تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول(   : 2
 .مدة سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( : ســــــــــــــــاري3
ع  اون م.الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول( : كلية التمريض جامعه عين شمس بالتع4

 القوات المسلحة 
 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  داخلي              5

 4إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكوالت :    
 نعليمية جديدة .موضوع  االتفاقية )البروتوكول( :  إنشاء موضوعات1
 8/2016 /21.تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول(   : 2
 .مدة سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( :  ســــــــــــــــاري3
ع معاون .الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  : كلية التمريض جامعه عين شمس بالت4

 ة " قسم االطفال " جامعه ساندرالندبانجلترا للعلوم التطبيقي
 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  خارجي              5

 5إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكوالت :    
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 .موضوع  االتفاقية )البروتوكول( :  إنشاء موضوعات نعليمية جديدة1
 5/2016 /30.تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول(   : 2
 فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( : ســــــــــــاري.مدة سريان 3
عاون .الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  : كلية التمريض جامعه عين شمس بالت4

 العلمي والتدريبي مع معهد ناصر  
 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  : داخلي              5

 6الت :    إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكو 
 .موضوع  االتفاقية )البروتوكول( :  إنشاء موضوعات نعليمية جديدة1
 4/2016 /27.تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول(   :2
 .مدة سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( : ســـــــــــــاري3
ع ماون شمس بالتع .الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  : كلية التمريض جامعه عين4

 جامعه كارليا للعلوم التطبيقية بفنلندا
 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  خارجي              5

  7إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكوالت   : 

 .موضوع  االتفاقية )البروتوكول( :  إنشاء موضوعات نعليمية جديدة1
 2015 /11 /30ل(   :  .تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكو2
 .مدة سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( : ســـــــــــــــــاري3
عاون .الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  : كلية التمريض جامعه عين شمس بالت4

 المشترك مع  أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة  
 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  خارجي              5

 8إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكوالت :    
 

 
 
 

 
 
 
 

 -االحتفاالت : -6
 . موضوع االحتفال  : يوم الوفاء1
 .مدة االحتفال       : يوم واحد 2
 .عدد الحضور      : عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 3
 .نوعيةاالحتفال    : محلي4
 .الجهات المسئولة عن تنظيم االحتفال: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بالجامعه5
 طاع البيئة بالجامعهق –لية صيدلة ك –. الجهات المشاركة : كلية التمريض 6
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 :     . المحاضر  7
 ( 1إجمالي عدد االحتفاالت )  2018/  9 /27التاريخ  :  .8

 . موضوع االحتفال      : احتفالية أكتوبر المجيد ) عظيمة يا مصر (1
 .مدة االحتفال: يوم واحد 2
 .عدد الحضور      :   عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 3
 محلي  .نوعيةاالحتفال    :        4
 .الجهات المسئولة عن تنظيم االحتفال: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة5
 . الجهات المشاركة : قطاع البيئة بالجامعه6
 . المحاضر : 7
  2018/  10/  16التاريخ  :  .8

 ( 2إجمالي عدد االحتفاالت ) 
 النفسية. موضوع االحتفال      : االحتفال باليوم العلمي لقسم الصحة 1

 بعنوان "  التنمر وتأثيرة النفسي علي اطفال المدارس"              
 .مدة االحتفال: يوم واحد 2
 من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 70.عدد الحضور      :  3
 .نوعيةاالحتفال    :          محلي4
 النفسية  .الجهات المسئولة عن تنظيم االحتفال: قسم تمريض الصحة5
 سم صحة المجتمعق –سم االطفال ق –. الجهات المشاركة : قسم الصحة النفسية 6
 . المحاضر : أ.د/ زينب لطفي ـ أ.م.د/ بثينه نادر ـ د / آيات ناجي 7
  2018 /11/  13التاريخ  :  .8

 ( 3إجمالي عدد ااالحتفاالت :   )  
 . موضوع االحتفال: حفل اليوم العلمية للمرأة 1
 . المحاضر      :   مدير وحدة مكافحة العنا ضد المرأة2
 .مدة االحتفال    : يوم واحد 3
  50.عدد الحضور   : 4
 .نوعية االحتفال: محلي                5
 .الجهاتالمسئولةعن تنظيم االحتفال: وحدة مكافحة العنا ضد المرأةو.ع.س6
 . الجهات المشاركة:  االقسام العلمية بالكلية بالحضور والطالب 7
 2019/  3 /17. التاريخ :  8

 ( 4إجمالي عدد االحتفال ) 
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ختيار االم المثالية1  . موضوع االحتفال: االحتفال بعيد االم وا 
 ميد الكليةع -. المحاضر       :  أ .د/ سلوي سمير  2
 د .مدة االحتفال     : يوم واح3
 .عدد الحضور    : جميع العاملين بالكلية4
 .نوعية االحتفال  : محلي                5
 .الجهاتالمسئولةعن تنظيم االحتفال: كلية التمريض و.ع.س6
 . الجهات المشاركة:  ألسادة أعضاء هيئة التدريس و موظفي وعمال الكلية 7
 2019/  3 /21. التاريخ : 8

 ( 5:   )    إجمالي عدد ااالحتفاالت 
 . موضوع االحتفال: حفل الخريجيين بدار المركبات 1
 ميد الكلية ع –. المحاضرين: أ.د/ سلوي سمير 2
 .مدة االحتفال: يوم واحد 3
ير طالب منمرحلة الماجست 500طالب من مرحله البكالوريوس وعدد  100.عدد الحضور: عدد  4

عمال ن والئة التدريس والهيئة المعاونه والعامليوالدكتوراة بالكلية وعدد من السادة أعضاء هي
 5والعاملين بالكلية

 . نوعية االحتفال: محلي 
 .الجهاتالمسئولةعن تنظيم االحتفال: وحدة الخريجيين بكلية التمريض و.ع.س6
 2019 /3 /21. التاريخ : 7

 (  6إجمالي عدد ااالحتفاالت :   ) 

 اليتيم. موضوع االحتفال: إالحتفال بيوم 1
                             2019. المحاضر  :  ضمن االحتفال بمهرجان البيئةالثقافي السنوي  2
 أيام  4.مدة االحتفال: 3
ع مال م.عدد الحضور: عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والعاملين والع4

 أطفال دار الهنا والهنادي بمدينه نصر 
 االحتفال: خارو الكلية.نوعية 5
 س و.ع. .الجهاتالمسئولةعن تنظيم االحتفال:قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بكلية التمريض6
 . الجهات المشاركة: 7
 2019/  4/ 5.التاريخ :  8

 (7إجمالي عدداالحتفاالت )  
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 . موضوع االحتفال      : مهرجان الثقافي السنوي التاسع للبيئة1
                             2019. المحاضر:  ضمن االحتفال بمهرجان البيئةالثقافي السنوي  2
 أيام4.مدة االحتفال: 3
 مال.عدد الحضور: عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والعاملين والع4
 .نوعية االحتفال  : داخل و خارو الكلية5
 س و.ع. االحتفال:قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بكلية التمريض .الجهاتالمسئولةعن تنظيم6
 . الجهات المشاركة: دار أيتام الهنا والهنادي7
 + يوم اليتيم   2019/  4/ 9:  7.التاريخ :  8

 ( 8إجمالي عدد االحتفاالت )   
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 مجال خدمة الخدمات المجتمعية   )االنشطة التي قامت بها الكلية في: (سادسا)

 2019 /2018المجتمع وتنمية البيئة( خالل العام 

 
 

 (سادسا)
الخدمات المجتمعية   
)االنشطة التي قامت 

 بها الكلية 
 في مجال خدمة 
المجتمع وتنمية 

 البيئة( 
 خالل العام 
2018/ 2019 

 :  حمالت التوعية -1
 " مهرجان استقبال الطالب "توعية صحية عنوان الحملة  : .1
 2018 /9/  25:  23تاريخ الحملة   :  .2
 أيام 3عدد أيامالحملة: .3
 ( من أعضاء هيئة التدريس والطلبة 300عدد المشاركين: عدد )  .4
 الجهات المشاركة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية .5
 الجهات المنظمة  : جامعه عين شمس  .6

 ( 1إجمالي عدد حمالت التوعية   ) 

 

 

 الحملة : حملة تبرع بالدم ضمن االحتفال باليوم العالمي للسكر.عنوان 
 11/2019/  19:  18.تاريخ الحملة  : من 2
 يوم 2.عددأيام الحملة:  3
 120.عدد المشاركين  :  4
 .الجهات المشاركة: المصل واللقاح بالدقي5
 .الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة6

 ( 2التوعية   ) إجمالي عدد حمالت  
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 .عنوان الحملة :  حملة فيرس سي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء 1
 علي فيرس سي والكشا عن األمراض السارية بمشاركة قطاع شئون خدمة

 المجتمع والبيئة بالكلية بالتعاون مع حي الوايلي 
 12/2018/  20:  16.تاريخ الحملة  : 2
 أيام 5.عددأيام الحملة: 3
 1000.عدد المشاركين  :  4
 يمع حي الوايلمجتمع والبيئة بالكلية بالتعاون .الجهات المشاركة: قطاع شئون خدمة ال5
 : قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة .الجهات المنظمة  6
 

 ( 3إجمالي عدد حمالت التوعية )
 

 

 القوافل : -2
 موضوع القافلـة: قافلة طبية ولجنه مشورة وارشاد صحي ضمن االحتفال  .1

 باليوم العالمي للسكر
 مكان القافلــة    : كلية التمريض .2
 .ع.سو–الجهات المشاركة في القافلة   : األقسام العلمية بكلية التمريض  .3
 يوم 2مدة القافلة     :   .4
 مسشئة بالكلية التمريض  جامعه عين .الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبي .5
 2018/  11/  19:  18التاريخ :  .6
 73 الحضور : .7

 ( 1إجمالي عدد القوافل       ) 

 

 للسكر باليوم العالميياس الضغط والسكر ضمن االحتفال  .موضوع القافلــة : قافلة طبية لق1
 .مكان القافلــة  : حي الوايلي بالعباسية2
 القافلة  : حي الوايلي بالعباسية ـ االقسام العلمية بالكلية.الجهات المشاركة في 3
 يوم 2.مدة القافلة     : 4
 كلية التمريض ب –.الجهاتالمنظمة:قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 5
 2018 /11/  22:  21التاريخ :  . 6
 270. الحضور :  7   

 (2إجمالي عدد القوافل       ) 
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 قافلة طبية شاملة تحت شعار " نشر الوعي الضحيموضوع القافلـة   :  .1
 لجميع فئات المجتمع "

 .مكان القافلــة      : بني سويا ـ قرية سدس وتوابعها 2
 .الجهات المشاركة في القافلة   : محافظة بني سويا والوحدة المحلية بقرية 3

 سدس ونزلة حنا     
 أيام  3.مدة القافلة     : 4
 قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة جامعة عين شمس.الجهات المنظمة: 5
 2018 /11/  30:  28. التاريخ : 6
 2400ـ الخضور : 7

 ( 3إجمالي عدد القوافل       ) 

 

 .موضوع القافلــة  : قافلة تمريضية " معا لإلكتشاا المبكر لألمراض المزمنه1
 .مكان القافلــة      :  الزاوية الحمراء 2
 المشاركة في القافلة  : مسجد الهدي االسالمي.الجهات 3
 .مدة القافلة    :  يوم4
 .الجهات المنظمة:  قسم تمريض صحة المجتمع 5
 2018/ 12/  3التاريخ :   . 6
  120ـ الحضور : 7

 (  4إجمالي عدد القوافل       )  

 

 .موضوع القافلــة: طبية لقياس الضغط والسكر1
 الجمعية الشرعية ) مسجد الصديق بالعباسية (.مكان القافلــة   : 2
 .الجهات المشاركة في القافلة  : مسجد الصديق بالعباسية3
 .مدة القافلة   : يوم4
 لية التمريض و.ع.سك –.الجهات المنظمة:  قسم صحة المجتمع 5
 2018/  12/  5التاريخ :   .6
 170. الحضور : 7

 (  5إجمالي عدد القوافل       )  

 

 .موضوع القافلــة     : قافلة تمريضية " معا لإلكتشاا المبكر لألمراض المزمنة "1
 .مكان القافلــة          : الزاوية الحمراء2
 .الجهات المشاركة في القافلة  : مسجد أسامة أبن زيد 3
 .مدة القافلة     : يوم4
 لية التمريض و.ع.سك –.الجهات المنظمة:  قسم صحة المجتمع 5
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 2018/  12/  5التاريخ :   .6
 120. الحضور   : 7

 ( 6إجمالي عدد القوافل       )  

 

 .موضوع القافلــة           : قافلة طبية 1
 .مكان القافلة   :  معسكرات التربية العسكرية بالجامعه 2

 كلية آداب ( -كلية حقوق     -) كلية تجارة                            
 المشاركة في القافلة  : إدارة التربية العسكرية بالجامعه.الجهات 3
 أيام 4.مدة القافلة     : 4
 لية التمريض و.ع.سك –.الجهات المنظمة:  قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة 5
 2019 /1/  30:  1/  27التاريخ :   .6
 1970. الحضور : 7

 (  7إجمالي عدد القوافل       )  
 

 

 .موضوع القافلــة          : قافلة طبية شاملةلقياس الضغط والسكر 1
 .مكان القافلــة            : حي عين شمس ـــ كلية البنات و.ع.س2
 .الجهات المشاركة في القافلة  : كلية التمريض ـ مجلس إدارة حي عين شمس 3
 يوم2.مدة القافلة     : 4
 ة التمريض و.ع.سيكل –.الجهات المنظمة: كلية البنات 5
   2019/  25/2،  2/ 19التاريخ :   .6
 600. الحضور : 7

 (  8إجمالي عدد القوافل       )  

 

 .موضوع القافلة : قافلة طبية لقياس الضغط والسكر ضمن فاعليات1
 مهرجان السنوي التاسع للبيئة 
 .مكان القافلــة     :  كلية التمريض2
 القافلة  : أقسام الكلية.الجهات المشاركة في 3
 أيام 3.مدة القافلة     : 4
 لية التمريض و.ع.سك –.الجهات المنظمة:  قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة 5
  2019/  4/  9:  7التاريخ :   .6
  170. الحضور : 7

 ( 9إجمالي عدد القوافل       )  
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 .موضوع القافلــة           : قافلة تنموية شاملة1
 .مكان القافلــة          : محافظة المنيا قرية بني محمد سلطان مركز المنيا2
 .الجهات المشاركة في القافلة  : محافظة المنيا ـ مجلس مدينة المنيا 3
 أيام 3.مدة القافلة     : 4
 .الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة  كلية التمريض و.ع.س5
 2019/  4/  15:  13التاريخ :   .6
 2378. الحضور : 7

 ( 10إجمالي عدد القوافل       )  
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 -الورس :  -3
 . موضوع الورشة: االنعاس القلبي 1
 .المحاضر: أ.م.د/ داليا علي أمين2
 .الوظيفة :  أستاذ مساعد قسم تمريض باطني جراحي3
 . مكان انعقاد ورشة العمل:  داخل الكلية   4
 لية التمريض و.ع.سك –التعليم التمريض والتدرب المستمر  .الجهة المنظمة:وحدة 5
 32.عدد الحضور:6
 2018/  8 /7. التاريخ : 7

 1إجمالي عدد الورس  
 . موضوع الورشة: التحكم في العدوي1
 .المحاضر: د/سوزان محمد دسوقي ـ د/ اميرة هداية 2
 .الوظيفة: مدرس بقسم  باطني جراحي 3
 . مكان انعقاد ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 لية التمريض و.ع.سك –.الجهة المنظمة: وحدة التعليم التمريضي والتدريب المستمر  5
 36.عددالحضور:6
 2018/  9/  4. التاريخ :  7

 2إجمالي عدد الورس 

 . موضوع الورشة:  مفهوم الجودة وتطبيقاتها1
 .المحاضر  : أ.د/ سحر موسي 2
 الب والط . الوظيفة: أستاذ يقسم تمريض االمومة وأمراض النساء ووكيل كلية التمريض لشئون التعليم3
 . مكان انعقاد ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 .الجهة المنظمة: وحدة التعليم التمريضي والتدريب المستمر5
 74.عدد الحضور: 6
 2018/  10/  24. التاريخ: 7

 3  إجمالي عدد الورس :
  Liver Tarnsplantation for pediatric patients. موضوع الورشة :1
 مصطفي عبد الفتاح ـ أ/ محمد فوزي.المحاضر: أ.م.د/2
لجوي .الوظيفة: مدرس مساعد بقسم االطفال كلية الصيدلة و.ع.س ـ رئيس قسم تمريض بالمستشفي ا3

 التخصصي 
   . مكان انعقاد ورشة العمل  :  داخل الكلية 4
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 .الجهة المنظمة: قسم تمريض االطفال5
 34.عددالحضور:6
 4إجمالي عدد الورس :   2018 /10/  29. التاريخ  : 7

 

 . موضوع الورشة:  التفكير االبداعي 1
 .المحاضر: أ/ عصام عبد الملك 2
 . الوظيفة   : مدير المشروعات باالكاديمية اليابانية             3
 . مكان انعقاد ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 .الجهة المنظمة: قسم باطني جراحي ـ كلية التمريض و.ع.س5
 23.عدد الحضور: 6
            2018 /11/  4. التاريخ  : 7

 5إجمالي عدد الورس :  
 . موضوع الورشة:  إدارة المواهب1
 السيد.المحاضر: أ/ إيمان حسن محمد ـ أ/ رابعه علي 2
 .الوظيفة: 3
 . مكان انعقاد ورشة العمل:  داخل الكلية   4
 . الجهة المنظمة : قسم تمريض إدارة5
 29.عدد الحضور : 6
 2018/  11/  6. التاريخ     : 7

 6إجمالي عدد الورس :  
 Downsizing the Hospital Nursing workforce. موضوع الورشة: 1
 حامد ـ أ / شيرين يواقيمأندروس ـ أ بيشوي يوساأ / محمد محمد .المحاضر  : 2
 .الوظيفة    :      3
 . مكان انعقاد ورشة العمل:  داخل الكلية   4
 .الجهة المنظمة  : قسم تمريض االدارة5
  2018/  11/  13. التاريخ:  407.عدد الحضور     : 6

 7إجمالي عدد الورس :  
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 . موضوع الورشة  :  أمان المريض1
 .المحاضر         : أ.د/ سماح فيصل2
 .الوظيفة : أستاذ دكتور بقسم تمريض إدارة3
 . مكان انعقاد ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 .الجهة المنظمة   : وحدة التعليم التمريضي والتدريب المستمر5
 69.عدد الحضور      : 6
 2018/  11/  21. التاريخ : 7

 8إجمالي عدد الورس : 
 موضوع الورشة  : رأس المال النفسي .1
 .المحاضر  : أ/ الهام الصعيدي ـ أ/ سهام شعبان ـ أ/ أمل شعبان ـ أ/ رجاء مخيمر2
 .الوظيفة    : 3
 . مكان انعقاد ورشة العمل:  داخل الكلية   4
 .الجهة المنظمة:   قسم إدارة تمريض5
      33.عدد الحضور   :  6
 2018 /11/  27. التاريخ  :  7

 9إجمالي عدد الورس :  
 . موضوع الورشة    : االنعاس القلبي الرئوي1
 .المحاضر  : أ.م.د / أسماء حمدي 2
 .الوظيفة    : أستاذ مساعد بقسم باطني جراحي 3
 . مكان انعقاد ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 .الجهة المنظمة  : وحدة التعليم التمريضي والتدريب المستمر 5
 147.عدد الحضور     : 6
  11/2018/   27. التاريخ :  7

 10إجمالي عدد الورس : 
 . موضوع الورس    : ظاهرة التنمر أسبابها وكيفيه تجنبها وطرق معالجتها1
 .المحاضر: أ.د/ علي إسماعيل عبد الرحمن ـ أ.د/ زينب لطفي2
 .الوظيفة : أستاذ دكتور بقسم باطني جراحي3
 . مكان انعقاد ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 .الجهة المنظمة:  قسم تمريض االطفال 5
     35.عدد الحضور:  6
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 27/11/2018. التاريخ:  7
 11إجمالي عدد الورس : 

 . موضوع الورشة َ:  مهارات االلقاء1
 .المحاضر:أ / عصام عبد الملك 2
 .الوظيفة  : مدير المشروعات باالكاديمية اليابانية 3
 . مكان انعقاد ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 .الجهة المنظمة: قسم تمريض باطني جراحي5
 22.عدد الحضور  :6
 12إجمالي عدد الورس :  2018 /2/12ـالتاريخ : 7
 Savere Allergic Reqction Anaphylaxis. موضوع الورشة :1
 غادة شوشةالمحاضر  : د/ .2
 .الوظيفة    :  إستشاري الحساسية والمناعه ومدرس طب االطفال و.ع.س3
 . مكان انعقاد ورشة العمل:  داخل الكلية   4
 .الجهة المنظمة  : قسم تمريض االطفال 5
 34.عدد الحضور   : 6
 2018 /3/12. التاريخ : 7

 13إجمالي عدد الورس 

 

 :تكنولوجيا حديثة في إدارة هيئة التمريض. موضوع الورشة 1
 .المحاضر  : أ/ شرين يواقيم ، أ/ بيشوي يوسا ، أ/ محمد محمد سعد2
 .الوظيفة    : 3
 . مكان انعقاد ورشة العمل:  داخل الكلية   4
 .الجهة المنظمة  :  قسم تمريض االدارة5
 18.عدد الحضور    :  6

  2018/  12/  4التاريخ : 
 14الورس :  إجمالي عدد

 
 . موضوع الورشة   : إنعاس القلب والصدر المتقدم1
 .المحاضر  : أ.د/ عاطا الخولي2
 أستاذ دكتور.الوظيفة : 3
 . مكان انعقاد ورشة العمل:  داخل الكلية   4
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 لية التمريض و.ع.سك –.الجهة المنظمة:قسم تمريض باطني جراحي 5
 52.عدد الحضور: 6

  2018 /3/12التاريخ: 
 15إجمالي عدد الورس : 

 . موضع الورشة   : إدارة الوقت1
 .المحاضر:أ/ عصام عبد الملك 2
 .الوظيفة  : مدير المشروعات باالكاديمية اليابانية3
 . مكان انعقاد ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 لية التمريض و.ع.سك –.الجهة المنظمة:قسم تمريض باطني جراحي 5
 22.عددالحضور:6
              2018 /12 /9. التاريخ : 7

 16إجمالي عدد الورس : 
 . موضوع الورشة  : مشاركة المعرفه1
   .المحاضر: أ / الهام الصعيدي ، أ/ أمل كمال                                       2
 .الوظيفة: 3/
 . مكان انعقاد ورشة العمل:  داخل الكلية   4
 لية التمريض و.ع.سك –تمريض  ادارة .الجهة المنظمة:قسم 5
 22.عددالحضور:6
  2018 /11/12. التاريخ  : 7

 17إجمالي عدد الورس : 
 . موضوع الورشة : الكفائة الثقافية1
 .المحاضر: أ/ رجاء مخيمر ، أ/ سماح شعبان ، 2
 .الوظيفة:3
 . مكان انعقاد ورشة العمل:  داخل الكلية   4
 لية التمريض و.ع.سك –تمريض  ادارة.الجهة المنظمة:قسم  5

 21.عدد الحضور :6
 18/12/2018. التاريخ :  7

 18إجمالي عدد الورس : 
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  -المعارض : -4
 نوع المعرض : معرض خيري للمالبس .1
 .مكان المعرض : كلية التمريض  .2
 2018/  8 /14.تاريخ المعرض : 3

 .مدة المعرض :  يوم 3
 .الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 4
 .الجهات المشاركة :  أعضاء هيئة التدريس5
 نيعهد الفبالكلية والم جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والعاملين والطالب . الحضور : 6

 1إجمالي عدد المعارض    :   

 

 . نوع المعرض : معرض االسر المنتجة1
 .مكان المعرض : كلية التمريض 2
 2018/  31/10.تاريخ المعرض :3
 .مدة المعرض :  يوم 4
 .الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 5
ه .الجهات المشاركة : جمعية الصديق لتعاون العاملين بالكتاب والسن6

 المحمدية 
عهد والم عاونة والعاملين والطالب بالكليةئةالتدربس والهيئة المي: جميع أعضاء ه . الحضور7

 الفني
 2إجمالي عدد المعارض    : 

 

 نوع المعرض : معرض خيري للمالبس .1
 مكان المعرض : كلية التمريض  .2
 2018/  12/ 18.تاريخ المعرض : .3
 .مدة المعرض :  يوم  .4
 .الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .5
 جمعية الزهروان.الجهات المشاركة :  .6
الحضــور : جميــع أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــه والعــاملين  .7

 والطالب بالكلية والمعهد الفني
 3إجمالي عدد المعارض : 
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 نوع المعرض : معرض خيري للمالبس.1
 مكان المعرض : كلية التمريض  .2
 2019/  2/  25:  24تاريخ المعرض :  .3
 يوم2مدة المعرض : .4
 الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .5
 الجهات المشاركة : جمعية اصحاب اليمين الخيرية .6
عهــد الحضــور: جميــع أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــه والعــاملين والطــالب بالكليةوالم .7

 الفني
 4إجمالي عدد المعارض: 

 

 نوع المعرض : معرض خيري للمالبس.1
 مكان المعرض : كلية التمريض  .2
  2019/  3/  25:  24.تاريخ المعرض : .3
 .مدة المعرض :  يوم  .4
 .الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .5
 الجهات المشاركة : جمعية أصحاب اليمين الخيرية  .6
الحضــور: جميــع أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــه والعــاملين  .7

 بالكلية والمعهد الفنيوالطالب 
 5إجمالي عدد المعارض:   

 

 نوع المعرض : معرض خيري للمالبس.1
 مكان المعرض : كلية التمريض  .2
 2019/  5/  30.تاريخ المعرض : .3
 .مدة المعرض :  يوم  .4
 .الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .5
 .الجهات المشاركة : أعضاء هيئة التدريس .6
: جميـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والهيئـــة المعاونـــه والعـــاملين الحضـــور  .7

 والطالب بالكليةوالمعهد الفني
 6إجمالي عدد المعارض    :   
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 نوع المعرض : معرض خيري للمالبس.1

 مكان المعرض : كلية التمريض  .2

 2019/  6/  2.تاريخ المعرض :  .3

 .مدة المعرض :  يوم  .4

 .الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .5

 .الجهات المشاركة : أعضاء هيئة التدريس  .6

معهـد الحضور : جميـع أعضـاء هيئـة التـدريس والهيئـة المعاونـه والعـاملين والطـالب بالكليـة وال .7
 الفني

 7إجمالي عدد المعارض :  

 

 -:لقطاع البيئه() التابع ـ البرنام  التوجيهي لطالب االمتياز 5
 1060. عدد الطالب : 1    
 -. المسئول : قسم تمريض االدارة 2    
 .مكان البرنام  : كلية التمريض 3
 2018/  9/  20:  10.تاريخ البرنام  :  2
 أيام   8.مدة البرنام  :3
 .الجهات المنظمة: كلية التمريض قسم تمريض االدارة بكلية التمريض4
 : مستشفيات جامعه عين شمس ـ الجهات المشاركة 5

 1إجمالي عدد البرنام    :   
 

 

 مستشفي االطفال ى بم  تدريبي للنهوض بمستوي التمريضعمل برنا 
 2018م ممرض / ممرضه ( للعا145وذلك ليتم أفتتاح المبني الجديد لمستشفي االطفال لحوالي )

– 2019 
 هندى لعزيزد عبد ا -بثينة نادر د -المسئول: د هيام طنطاوى

   2019فبراير تي ح  2018فبراير  -ة البرنام  :مد
 المستفيد : مستشفيات جامعه عين شمس )مستشفى االطفال القديم والحديث(

 2إجمالي عدد البرنام    :
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 -:2019- 2018امعى االصدارات والنشرات  العام الج -10
 "بيئه ميه التنالتابعه لقطاع خدمه المجتمه و  أصدرت المجلة "  المجلة المصرية للرعاية الصحية 
 اعداد دورية سنويه ثابته 
  2018، يونيو ، سبتمبر ، دسمبر  فى مارس  2018اعداد عام  4تم إصدار  
  . تم تدويل المجله علي بنك المعرفه المصري 
 لمزيد من المعلومات علي الموقع األلكترونيegh@journal.ekb.eg 
  للمراجعه الدولية من خبراء دوليين تم  تجهيز المجلهتم 
  تعينهم من أكاديمية البحث العلمي بقرار من جامعه عين شمس 
  ( وهم تابع إليSpring natural ) 

 
 

 

 -/ الصيانه : إنشاءات و مباني وتجديدات تم إنشائها للتشغيل -8
 قاعات معامل مدرجات بيان

 اخري
 قاعات مؤتمرات

مدرجات  3 عدد 
 بالمبني القديم 

 بالمبني الجديد 2

 بالمبنى القديم (1معمل مركزى)
واحد بالملحق وواحد  (2معمل للكمبيوتر)
 بالمبني القديم

 بالملحق  (4عدد المعامل التخصصية )
( 2( بالمبني الجديد وعدد )2وعدد )

 بالمبني القديم 

قاعه دراسية بالمبني  4
 القديم

( قاعد دراسية 2)
 بالمبني الجديد

( قاعات دراسية 6)
 صغيرة بالملحق 

 3  
 بالمبني القديم 

 2019/  4ـ تم تغيير المحول الكهربي بأخر أكبر في 1

 2019/  6( كاميرا مراقبة في  12ـ تم تركيب عدد ) 2

 وتم افتتاحة 2019/  6م إنشاء مبني  جديد بالكلية  ت -3

 2019بالكلية لمكتبة الرئيسية تجديد وتطوير ا-4

 2019جديد وتطوير المعمل المركزي بالكلية ت -5

 2019م إنشاء قاعه للمؤتمرات بالدور الثاني بالكلية ت  -6

 2019طوير وتجديد مدرو بالمعهد الفني للتمريض ت-7

 ركيب عدد من التكييفات بمعمل الكمبيوتر بالكليةت -8

 ركيب عدد من التكييفات بمعمل المهارات المركزي ت-9

 نشاء مقر للمجلة العلمية للتمريض بالدور االول إ -10
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 نشاء مقر لوحدة الخدمات التكنولوجية بالدور االرضيإ-11

 تجديد مقر خزينه الكلية . و تطوير  -12

 تجديد المنشأة:

 والورستجديدات البنية التحتية للمدرجات والقاعات والمعامل 

 تم تجديد مكتبة الكلية ومعمل المهارات المركزي  .1

 2019تم تجديد مدرو دراسي بالمعهد الفني للتمريض التابع للكلية مايو  .2

 تم انشاء غرفة كهرباء جديده لسد حاجه الكلية من الطاقة الكهربية .3

 2019تجديد قاعه المناقشات الرسائل العلمية بالكلية في يوليو  .4

ق للكليــة مكــون مــن أرضــي وثالثــة أداور متكــرر وذلــك عنطريــق اإلدارة تــم بنــاء مبنــي ملحــ .5
 ( دور فقط .2متر مربع وتم تأسيس عدد ) 240العامة للشئون الهندسية علي مساحة 

الب السـتيعاباعداد الطـ 2019يوليـو  24وقد تم افتتاح المبني الجديـد لكليـة التمـريض فـي   .6
زة هزة العلمية في مجال التمـريض وكـذلك أجهـالجدد بجميع المراحل ويحتوى علي احدث األج

 العرض التفاعلية في المدرجات الدراسية

( طابعــة وذلــك عــن طريــق الشــراء المركــزي 14( جهــاز كمبيــوتر وعــدد )34تــم شــراء عــدد ) .7
 باإلدارة العامة للمشتريات بالجامعة .

 :تم شراء األصناا األتية لمعمل المهارات بالكلية وبيانها كاالتي .8

 محاكي للتدريب علي تمريض الحاالت الحرجة مع مونيتور للعالمات .  -1

 محاكي بالحجم الطبيعي ألنثي بالغة للتدريب علي مهارات التمريض . -2  

 محاكي نصفي لشخص بالغ لسماع أصواب القلب والصدر مع تكبير األصوات. -1

 وطفلللنعاس .محاكي والدة بالكهرباء بتابلت للتحكم وشاشة عالمات حيوية  -2

اشة محاكي متقدم لشخص بالغ مزود بكمبيوتر للتحكم وبرمجة السيناريوهات المرضية وش -3
 لمحاكاة العالمات الحيوية .
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 الصيانة .

 نوع
 الصيانة

صيانة 
 مباني

صيانة أجهزة 
 كمبيوتر

صيانة 
أجهزة 
 تكييا

صيانة 
 معامل

 أجهزة أخرى

 
 بيانات
 أخري

عدد مرات 
 الصيانة

 مرة12 مستمرة
 )مرة كل شهر(

 مرة 12
 )مرة كل شهر(

 مرة 12
 )مرة كل شهر(

 تم
صيانه ألجهزة 

 االطفاء

 

 صيانه المصاعد بشكل دوري . -1
 صيانه التكييفات والمصاعد وكاميرات والمحول الكهربي -2

 

 . الدفاع المدني:9
 

عدد افراد الدفاع 
 المدني

 (9في  العام الحالي) (9في  العام السابق)

عدد وسائل الدفاع 
 المدني    

 +( حنفية عمودية 12(طفايات حريق & اجهزة انذار)أثنين( &  وسائل اخري )عدد 69)
بوصة  ببمشتمالته  ويوجد محطة  2.5(خرطوم إطفاء 4صندوق حريق + عدد ) 12

 .حريق
عدد الدورات التدريبية 

 الفراد الدفاع المدني
 دورة واحدة لفرد واحد  

االخالء عدد تجارب 
 التي تمت في الكلية

 تجارب إخالء  3
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 انجازات

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةانشطه 

 2019/2020عن عام 
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 30/6/2020حتي  1/7/2019عن عام  المدة من 
 

 

 2019/2020 خالل العام الدورات التدريبية:(اوال)

 (اوال)
 الدورات التدريبية
 خالل العام 

2019/2020 

 مبادئ البحث العلميموضوع الدورة:  .6
 ناجي فارسالمحاضر:  أ.د/ .7
 75عدد الحضور النسبي:  .8
 مدة الدورة :  يوم  .9

 الجهة المنظمة: وحدة تكنولوجيا المعلومات .10
 .  الكلية / المعهد: كلية التمريض 6
 .   الجهة المتعاونة مع الكلية : ال يوجد7
 7/2019 /31التاريخ :  -8

 1إجمالي عدد الدورات: 

 االحصاءموضوع الدورة : مبادئ  .9
  محمود عطيهالمحاضر: أ.د/  .10
 48عدد الحضور النسبي   :  .11
 مدة الدورة: يوم .12
 الجهة المنظمة: وحدة تكنولوجيا المعلومات .13
 الكلية / المعهد: كلية التمريض .14
 الجهة المتعاونة مع الكلية : ال يوجد .15
 2019/  11 /21التاريخ :   .16

 2إجمالي عدد الدورات  
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 البحث العلميموضوع الدورة: مبادئ . 1
  تهاني السنوسي. المحاضر: أ.د/ 2
 80. عدد الحضور النسبي   : 3
 .مدة الدورة: يوم4
 . الجهة المنظمة : وحدة تكنولوجيا المعلومات5
 . الكلية / المعهد   : كلية التمريض6
 يوجد. الجهة المتعاونة مع الكلية : ال 7
 2020/ 1 /28التاريخ :   -8

 ( 3إجمالي عدد الدورات  ) 

 الوقايه من االمراض الوبائية لكبار السنموضوع الدورة:  .8
 غادة مراد ، د/ مرفت محمد حسن المحاضر:  أ.د/ .9

 30عدد الحضور النسبي:  .10
 مدة الدورة:  يوم .11
الصحة قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بالتعاون مع قسم التمريض النفسي و الجهة المنظمة:  .12

 النفسية وجمعية الزهيمر مصر 
 كلية التمريض قسم التمريض النفسي والصحة النفسية بالكلية / المعهد:  .13
 جمعية الزهيمر مصر الجهة المتعاونة مع الكلية :  .14

     5/3/2020التاريخ:  -8
 ( 4الدورات  ) إجمالي عدد       

 
 (ثانيا)

 الندوات
م العا خالل
2019/2020 

 االنعاس القلبي الرئويموضوع الندوة:  -1   
  د/ إيمان شوقي عبد المقصود المحاضر: -2
  مدرس التخدير بكلية الطب و.ع.سالوظيفة  : -3
 كان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية     م-4
   ريضي والتدريب المستمرالتعليم التمالجهة المنظمة : وحدة -5
 90عدد الحضور: -6
 7/2019/  28التاريخ:   -7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها لزيادة المعرفة8
   1 إجمالي عدد الندوات :     علي االنعاس الفلبيتعريا الـ الهدا من الندوة : 9
  تحليل رسم القلب. موضوع الندوة : 1
 وسن أحمد أبو الحسن.المحاضر: د / س2
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 التخدير بكلية الطب و.ع.س.الوظيفة: مدرس 3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
   التعليم التمريضي والتدريب المستمر.الجهة المنظمة:  وحدة 5

 من طالب االمتياز 110.عدد الحضور: 6
  10/2019/ 15التاريخ:  -7
 الندوة اتعميم االسنفادةتوصيات الندوة : تكرار ـ 8
 زيادة المعلوماتـ الهدا من الندوة : 9

 2إجمالي عدد الندوات:  
 االسعافات االولية. موضوع الندوة     : 1
 د / فاطمة جمعه.المحاضر: 2
  مدرس بقسم صحة المجتمع.الوظيفة :   3
 الكلية خارو. مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  4
 .الجهة المنظمة: قسم تمريض صحة المجتمع5

 21.عدد الحضور: 6
 2019/  10/  21ـ التاريخ: 7
 ـ توصيات التدوة : تكرارها  8
 نشر الوعي والمعلومات ـ الهدا : 9

 3إجمالي عدد الندوات:  
 التوعية بطرق النوم السليم وكيفية تطبيق هذه الطرق. موضوع الندوة : 1
  د/ شيماء سعيد. المحاضر: 2
 بالكلية مدرس بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية.الوظيفة   : 3
 الكلية  خارو. مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :  4
حة قسم تمريض الصمع  بالتعاون .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بالكلية5

 النفسية
 61.عدد الحضور: 6
              2019 /10/ 30: التاريخ -7  
 ـ توصيات الندوة: تكرارالندوة8  
  طرق النوم السليمـ الهدا :  التعرا علي 9  

 4إجمالي عدد الندوات:  

 تغذية االطفال بين الواقع والمأمول . موضوع الندوة:1 
  أ.د/ محمد الحوفي .المحاضر: 2
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  الزراعهأستاذ دكتور بكليه .الوظيفة : 3
 الكلية خارو. مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :  4
 يهبالكل قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بالتعاون وحدة خدمة المجتمع والبيئة.الجهة المنظمة: 5
 130.عدد الحضور:  6
 2019 /11/  5التاريخ:    -7
  ـ توصيات الندوة: التكرار لمزيد من المعلومات 8
  التغذية لألطفالـ الهدا : التعرا علي استراتيجية 9

 5إجمالي عدد الندوات:  
 أمراض القلب وكيفية الوقاية منها والتغذية السليمة . موضوع الندوة : 1
 د/ أحمد فؤاد.المحاضر: 2
  مدرس.الوظيفة: أستاذ دكتور 3
 الكلية  خارو. مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل : 4
لب خدمة المجتمع والبيئة بالتعاون مع مستشفيات أمراض وجراحات الق.الجهة المنظمة : وحدة 5

 و.ع.س
 18.عدد الحضور: 6
  2019/ 11/ 30التاريخ : -7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
  أمراض القلب والوقاية منها ـ الهدا: التعرا علي 9

 6إجمالي عدد الندوات:  
 التحكم في القلق فترة ما قبل االمتحانات. موضوع الندوة : 1
 : د/ شيماء سعيد .المحاضر2
 مدرس بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية.الوظيفة: 3
 الكلية  خارو. مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  4
كلية التمريض و.ع.س بالتعاون مع –.الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 5

  وحدة خدمة المجتمع والبيئة بالكلية ومديرية التربية والتعليم 
 50.عدد الحضور           :6
  2019 /2/12التاريخ   : -7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
  كيفية التحكم في الفلق ما قبل االمتحانات ـ الهدا : 9

 7إجمالي عدد الندوات:  
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 التنفس الصناعي. موضوع الندوة : 1
 سوسن أحمد أبو الحسن.المحاضر: د/ 2
 و. ع . س –التخدير بكلية الطب .الوظيفة: مدرس 3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  الكلية   4
ب التدريقطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بالتعاون مع وحدة التعليم التمريضي و .الجهة المنظمة: 5

 المستمر
 100.عدد الحضور: 6
 1/12/2019التاريخ:   -7
 كرارهاـ توصيات الندوة: ت8
 معرفة التنفس الصناعيـ الهدا : 9

 8إجمالي عدد الندوات:  
 الوقاية من االنيميا أثناء فترة الحمل. موضوع الندوة : 1
 وفاء جمعه.المحاضر: د / 2
 كلية التمريض و. ع .س –بقسم تمريض صحة المجتمع.الوظيفة : مدرس 3
 . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :  خارو الكلية 4
كلية –المجتمع  قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بالتعاون مع وحدة خدمة.الجهة المنظمة: 5

 التمريض و.ع.س
 30.عدد الحضور:  6
  3/12/2019 التاريخ:  -7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 توعية عن االنيميا أثناء فترة الحملتوفير المعلومات وزيادة الـ الهدا : 9

 9إجمالي عدد الندوات:  
 
 توعيه السيدات عن نمط الحياة الصحي . موضوع الندوة : 1
  أ.م.د/ آمال طلعت.المحاضر:  2
 امعه عين شمسج -لية التمريض ك -أستاذ مساعد بقسم األمومة وأمراض النساء.الوظيفة:  3
 الكلية   خارو . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :  4
لكلية يئة باقطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع والب.الجهة المنظمة: 5

 والعيادات الخارجية التابعه لمستشفي النساء والتوليد و.ع.س
 30.عدد الحضور: 6
 2019/  12/  3التاريخ  :  -7
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  زيادة الوعي وأهمية التغذية للمرأة خالل مراحل حياتها يات الندوة :ـ توص8
 نمط الحياه الصحي للمرأة خالل مراحل حياتها ـ الهدا : التعرا علي 9

 10إجمالي عدد الندوات:  

 

 سكر الحملالندوة :  . موضوع1
 م.د/ آمال طلعت.المحاضر:  أ.2
 مسجامعه عين ش -كلية التمريض  -النساء أستاذ مساعد بقسم األمومة وأمراض.الوظيفة: 3
 الكلية    خارو. مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  : 4
كلية  –بيئةبالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع وال .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع و البيئة5

 وعيادات الحوامل بمستشفي النساء والتوليد  التمريض و.ع.س
  27.عددالحضور:6
 2019/ 12 / 3   . التاريخ:7
 تكرارهاـ توصيات الندوة : 8
تـ الهدا : 9 ليم ط حياه سباع نمإعداد البرام  التثقيفية والعملية للفئات المقبلة علي الزواو والحوامل وا 

 يقيم أمراض العصر المختلفه بالتعاون مع االجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة .
 

 11  إجمالي عدد الندوات:

 أثر إعاقة الطفل علي االسرة والمجتمع. موضوع الندوة: 1

  أ.م.د/ آمال طلعت.المحاضر:  2

 امعه عين شمسج –ية التمريض كل –أستاذ مساعد بقسم االمومة وأمراض النساء .الوظيفة: 3

 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4

 لية التمريض و.ع.سك –خدمة المجتمع وتنمية البيئة .الجهة المنظمة: قطاع شئون 5

 130.عددالحضور:6

 10/12/2019التاريخ : -7

 ات الندوة : التكرارـ توصي8

  زيادة الوعي الصحيـ الهدا : 9
 12إجمالي عدد الندوات:  
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 خطوط ارشادية ألمهات االطفال المصابيين بالشلل الدماغيالندوة:  . موضوع1

 أ.م.د/ صفاء دراز.المحاضر:  2

 . ع .سو –لية التمريض ك – أستاذ مساعد بقسم تمريض االطفال.الوظيفة :  3

 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4

 لية التمريض و.ع.سك –.الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة 5

 130.عدد الحضور:6

 2019/  12/ 10التاريخ :  -7

 التكرارـ توصيات الندوة : 8

  زيادة الوعي الصحيـ الهدا : 9
 13عدد الندوات:   إجمالي

 

 ردود فعل األباء تجاه االطفال ذوي االعاقة. موضوع الندوة : 1
 د/ راضية عبد الستار –د/ فاطمة محمد محمد  –هاجر عبد الحميد .المحاضر:  د/ 2
 .الوظيفة :  مدرس كلية التمريض 3
 انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية. مكان 4
 لية التمريض و.ع.سك –.الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة 5

 130. .عدد الحضور:6

 2019/  12/ 10التاريخ :  -7

 التكرارـ توصيات الندوة : 8
 زيادة الوعي ـ الهدا : 9

 14إجمالي عدد الندوات:  
 التوحد والتأخر اللغوي عند األطفال. موضوع الندوة : 1
 أ.د/ بثينه نادر.المحاضر: 2
 مريض جامعه عين شمس تكلية  -أستاذ دكتور بقسم تمريض االطفال .الوظيفة  : 3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  : داخل الكلية   4
 لية التمريض و.ع.سك –.الجهة المنظمة : قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة5

 80. .عدد الحضور:6

 2019/  12/ 23التاريخ :  -7
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 همية أكتشاا مرض التوحد عند االطفال في سن مبكر ا -1ـ توصيات الندوة : 8

 مل مع الطفل الذي يعاني من التوحدكيفيه التعا -3لندوات مع حضور االمهات  اعادة هذه ا -2       
 في مرض السكر زيادة الوعي اـ الهدا : 9

 15الندوات: إجمالي عدد 
 

 سوء استخدام االطفال. موضوع الندوة : 1
 د/هدي رجب  –د / صفاء عبد الفتاح .المحاضر:  2
 كلية التمريض  –مدرس .الوظيفة  : 3
 الكلية    خارو. مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  : 4
 –لبيئة بالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع وا.الجهة المنظمة  : قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة 5

 كلية التمريض و.ع.س
 8 .عددالحضور:6
 2019/   12/ 23التاريخ :  -7
 تكرار هذه الندوات   ـ توصيات الندوة :8
 ةكيفية التعامل مع الطفل في مراحل النمو المختلف –أهميه معرفة هذه الظاهرة ـ الهدا : 9

 16إجمالي عدد الندوات:

 

 السلوكيات الغذائية الخاطئة وعالقتها بسرطان الثدي. موضوع الندوة : 1
 مني أبو بكر.المحاضر: د/ 2
 كلية نمريض جامعه  عين شمس -بقسم صحة المجتمع .الوظيفة:  مدرس 3
 . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :  داخل الكلية4
 كلية التمريض و.ع.س –ة قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئ.الجهة المنظمة: 5
 145.عدد الحضور : 6
 2020/  2/ 24. التاريخ :  7
 زيادة الوعي الصحيـ توصيات الندوة : 8
 التعرا علي السلوكيات الغذائية الخاطئة وتجنبهاـ الهدا  : 9

 17إجمالي عدد الندوات:
 عوامل الخطورة وطرق الوقاية  –االسباب  –سرطان القولون . موضوع الندوة : 1
 شيماء فتحي مكي.المحاضر:  د / 2
 كلية التمريض و.ع.س  –.الوظيفة:  مدرس 3
 الكلية  داخل. مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  4
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 لية التمريض و.ع.سك –.الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 5
 145.عدد الحضور: 6
 2020/ 2/  24. التاريخ: 7
  تكرارها الندوة:ـ توصيات 8
 زيادة الوعي الصحيـ الهدا : 9

 18إجمالي عدد الندوات:
 المعايير الوقائية لسرطان الرحم. موضوع الندوة  :  1
 وفاء خليل.المحاضر: د/ 2
 صحة المجتمع.الوظيفة: مدرس بقسم تمريض 3
 الكلية  داخل. مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :   4
 لية التمريض و.ع.سك –قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .الجهة المنظمة: 5
 145.عدد الحضور: 6
 2019/ 2/  24. التاريخ  : 7
 تكرارها ـ توصيات الندوة :8
 زيادة الوعي ـ الهدا : 9

 19إجمالي عدد الندوات:

 

 سرطان الثدي والفحص المبكر. موضوع الندوة : 1
 ناهد سعيد النجار.المحاضر:  د / 2
 االطفال.الوظيفة: مدرس بقسم تمريض 3
 . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  : الكلية 4
 لية التمريض و.ع.سك –.الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 5
 145.عدد الحضور  : 6
 2019/ 2 /  24. التاريخ: 7
 التكرار ـ توصيات الندوة :8
 الوعي الصحي ـ الهدا : 9

 20إجمالي عدد الندوات    :    
 االدمان وطرق الوقاية موضوع الندوة: . 1
 شيماء سعيد .المحاضر:  د / 2
 .الوظيفة: مدرس بقسم تمريض الصحة النفسية3
  عزبه النصر حي البساتين . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل: خارو  الكلية ـ 4
 لية التمريض و.ع.سك –وتنمية البيئة  .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع5
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 60.عدد الحضور: 6
 2020/ 2/  29. التاريخ: 7
 تكرار ـ توصيات الندوة :8
  طرق الوقايه من االدمانـ الهدا : التعرا علي 9

 21إجمالي عدد الندوات    :    
 الءطرق مواجهه الحرائق وكيفية استخدام طفايات الحريق وكيفيه االخ. موضوع الندوة:1
د/  –ــه د/ فاطمة جمع –د/ شيماء سعيد  –د/ فاطمة محمد  –أ.م.د/ رانيا عبد الحميد .المحاضر:  2

 أ/ محمد عبد اهلل  –د/ أسماء خليفه  –أرزاق محمد 
 كليه التمريض –مدرس .الوظيفة: 3
 . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :  الكلية 4
 بالتعاون مع وحدة االزمات والكوارثالبيئة و  المجتمعة: قطاع شئون خدمة .الجهة المنظم5
 700.عدد الحضور: 6
 3/2020/ 5:  1. التاريخ : 7
 اله حدوثتبليغ الطوارئ في ح –المحافظة علي قواعد السالمة واالمان بالكلية ـ توصيات الندوة : 8

 تنفيذ طرق الوقاية  –حرائق 
  ة استخدام الطفايات وكيفيه االخالء مواجهه الحرائق وكيفيـ الهدا : معرفة أهمية 9

 22إجمالي عدد الندوات    :   

 

 كيفيه النشر الدولي. موضوع الندوة : 1
 أ.د/ سحر ياسين.المحاضر:  2
 لية تمريض و . ع .س ك  -أستاذ دكتور بقسم جراحي باطني.الوظيفة:  3
 . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  : الكلية 4
 وحدة التعليم التمريضي والتدريب المستمر.الجهة المنظمة: 5
 20.عددالحضور:6
 2020 /3 /  3. التاريخ :  7
 ـ  توصيات الندوة : تكرار ندوات هادفة 8
  كيفية النشر الدولي ـ الهدا : 9

 23إجمالي عدد الندوات    :   
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 ( ثالثا )
 البحوث التطبيقية

 خالل العام
2019/ 2020 

 لحيضوضوع البحث التطبيقي : تمكين الفتيات المراهقات إلستعمال اإلجراءات الصحية اآلمنهأثناءام-1
 .د/ إيمان إبراهيم عبد المنعم أ-سم الباحث الرئيسي   :ا-2
 لجهة المستفيدة من البحث : منطقة الوايلي بالعباسية والمنلطق المجاورة  ا-3
استخدام  لفتيات المراهقات من االثار السلبية التي تحدث من سوءئي والمجتمعي : حماية االمردود البي-4

 االجراءات االمنه أثناء الحيض 
 امعه عين شمس  مصدر التمويل :  ج-5

 ( 1لي عدد البحوث التطبيقية:  ) إجما
 لمشورةاتمكين طلبة وطالبات التمريض المراهقين من دورهم ومهاراتهم في .موضوع البحث التطبيقي : 1

  الجينومية
 مال طلعت عبد الواحدآا.م.د/  -.اسم الباحث الرئيسي     :2
 امعه عين شمسج -طالب كلية التمريض .الجهة المستفيدة من البحث : 3
كين  ية وتمنشر الوعي السليم الصحي عن علم الجينومي والتغذية الجينوم.المردود البيئي والمجتمعي : 4

هم ن  دور المراهقه كمرحلة مبكرة إلكتساب المهارات وتمكينهم مطلبة وطالبات  التمريض في مرحلة 
 . الجينومية ألفراد المجتمع في المشورة

 .مصدر التمويل:   جامعه عين شمس5 
 ( 2إجمالي عدد البحوث التطبيقية   :  ) 

 ئيةاالبتداتعديل السلوكيات الغير صحية الخطرة بين أطفال المدارس .موضوع البحث التطبيقي : 1
 هناء عبد الحكيم أحمد. اسم الباحث الرئيسي: 2 
  طالب المدارس االبتدائية.الجهة المستفيدة من البحث: 3
ي صحية الترفع الوعي تجاه المشكله ال،تغيير سلوكيات أطفال المدارس  .المردود البيئي والمجتمعي:4  

الغير  االبتدائي المتعلق بالسلوكياتنشر الوعي الصحي بين أطفال المدارس ،  أجري عليها البحث
لمدارس االوقاية من السلوكيات الخطرة المتعلقة بصحة أطفال ، صحية الخطرة وتأثيرها علي صحتهم 

وكيات السل االبتدائي مما يقلل من العبء االقتصادي علي الدخل القومي لمكافحة االضرار الناجمة عن
 الغير صحية

 جامعه عين شمس: .مصدر التمويل5
 ( 3:  )   إجمالي عدد البحوث التطبيقية 

ناتجة برنام  ارشادي لتوعية طالب جامعه عين شمس لمواجهة المخاطر ال.موضوع البحث التطبيقي : 1
 عن الحرق والتسمم

 د/ زينب حسين بكر -. اسم الباحث الرئيسي  :2 
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 ات جامعه عين شمسلمستفيدة من البحث : طلبة وطالب.الجهة ا3
لعام وعي ازياده ال، تقليل المضاعفات المحتمله لمصابي الحروق والتسمم .المردود البيئي والمجتمعي:4

 بكيفيه التعامل مع مصابي الحروق والتسمم
 .مصدر التمويل :  جامعه عين شمس  5 

 ( 4 إجمالي عدد البحوث التطبيقية   )

 ( رابعا) 
اتفاقيات للعام 

/  2019الجامعي 
2020 

 وضوع  االتفاقية )البروتوكول( : إنشاء موضوعات تعليمية جديدة م-1

 21/8/2016اريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول(   : ت-2

 دة سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول(: ســـــاريم-3

 علومركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  : كلية التمريض جامعه عين شمس وكلية فقية للالجهات المشا-4
 لمملكة العربية السعودية اجدة  –الطبية 

 وع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  خارجي   ن-5
 1    -إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكوالت :

 

  2015لسنه  9001.موضوع  االتفاقية )البروتوكول( : االيزو 1

 6/3/2017.تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول( :   2

 فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( :ســـــــاري.مدة سريان 3

ة جامعه عين شمس والشركةالعربي –.الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  :كلية التمريض 4
 لإلستثمارات الهندسية والنظم

 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  داخلي                  5
 

 2وكوالت : إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروت
 

 .موضوع  االتفاقية )البروتوكول( : إنشاء دبلومات مهنية جديدة1
 8/8/2017.تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول(   : 2
 .مدة سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( :ســــــــــــــاري3
عليم .الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  :كلية التمريض جامعه عين شمس و مركز الت4

 المفتوح جامعه عين شمس إلنشاء دبلومات مهنية جديدة 
 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  داخلي              5
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 3إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكوالت :    
 

 تفاقية )البروتوكول( : إدار ة الخدمات الطبية .موضوع  اال 1
 17/11/2016.تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول(   : 2
 .مدة سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( : ســــــــــــــــاري3
قوات ع  ال.الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول( : كلية التمريض جامعه عين شمس بالتعاون م4

 المسلحة 
 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  داخلي              5

 4إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكوالت :    
 

 
 موضوعات نعليمية جديدة.موضوع  االتفاقية )البروتوكول( :  إنشاء 1
 8/2016 /21.تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول(   : 2
 .مدة سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( :  ســــــــــــــــاري3
عه ع جامم.الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  : كلية التمريض جامعه عين شمس بالتعاون 4

 لتطبيقية " قسم االطفال " ساندرالندبانجلترا للعلوم ا
 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  خارجي              5

 5إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكوالت :    
 

 عليمية جديدةت.موضوع  االتفاقية )البروتوكول( :  إنشاء موضوعات 1
 5/2016 /30.تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول(   : 2
 سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( : ســــــــــــاري.مدة 3
 لعلميا.الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  : كلية التمريض جامعه عين شمس بالتعاون 4

 والتدريبي مع معهد ناصر  
 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  : داخلي              5

 6روتوكوالت :    إجمالي عدد اإلتفاقيات والب
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 عليمية جديدةت.موضوع  االتفاقية )البروتوكول( :  إنشاء موضوعات 1
 4/2016 /27.تاريخ عقد اإلتفاقية )البروتوكول(   :2
 .مدة سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( : ســـــــــــــاري3
ه ع جامعمجامعه عين شمس بالتعاون .الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  : كلية التمريض 4

 كارليا للعلوم التطبيقية بفنلندا
 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  خارجي              5

 7إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكوالت   : 
 .موضوع  االتفاقية )البروتوكول( :  إنشاء موضوعات نعليمية جديدة1
 2015 /11 /30)البروتوكول(   :  .تاريخ عقد اإلتفاقية 2
 .مدة سريان فاعلية اإلتفاقية )البروتوكول( : ســـــــــــــــــاري3
ك لمشتر ا.الجهات المشاركة في اإلتفاقية )البروتوكول(  : كلية التمريض جامعه عين شمس بالتعاون 4

 مع  أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة  
 .نوع االتفاقية) البروتوكول( المبرمة  :  خارجي              5

 8إجمالي عدد اإلتفاقيات والبروتوكوالت :    
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسا 
 ) االحتفاالت ( 

 للعام 
2019  /2020 

 
 

 
 
 

 -االحتفاالت : -
 اليوم العالمي للصحة النفسية. موضوع االحتفال  : 1
 .مدة االحتفال       : يوم واحد 2
 160.عدد الحضور      : 3
 االحتفال    : محلي .نوعية4
لنفسي مركز الخدمات الطالبية بالتعاون مع قسم التمريض ا.الجهات المسئولة عن تنظيم االحتفال: 5

 و,ع,س –كليةالتمريض  –والصحةالنقسية 
 كلية التمريض-النفسية  قسم التمريض النفسي والصحة. الجهات المشاركة : 6
    أ.د/ زينب لطفي ، أ.م.د/ سماح حامد ، أ.م.د/ دينا الجابري ، د/ هناء عز الدين ، . المحاضر      : 7 
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 د / هدي سيد  
 ( 1إجمالي عدد االحتفاالت )  9201/  11 /02التاريخ  :  .8

 اليوم العالمي لتحدي االعاقة. موضوع االحتفال      : 1
 .مدة االحتفال: يوم واحد 2
  130.عدد الحضور      :   3
 .نوعيةاالحتفال    :  محلي4
 .الجهات المسئولة عن تنظيم االحتفال: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة5
 االقسام العلمية بالكلية. الجهات المشاركة : 6
، د/  د محمدأ.م.د/ آمال طلعت ، أ.م.د/ صفاء دراز ، د/ هاجر عبد الحميد ، د/ فاطمة محم. المحاضر : 7

 راضية عبد الواحد 
  2019/  12/  10التاريخ  :  .8

 ( 2إجمالي عدد االحتفاالت ) 
 حفل الخريجين " البرنام  التقني ". موضوع االحتفال      : 1
 : يوم واحد            .مدة االحتفال2
 1100.عدد الحضور      :  3
 االحتفال    :          محلي .نوعية4
  كلية التمريض جامعه عين شمس .الجهات المسئولة عن تنظيم االحتفال: 5
 . الجهات المشاركة : 6
 . المحاضر : 7
  2020 /1 /  15التاريخ  :  .8

 ( 3إجمالي عدد ااالحتفاالت :   )  
  العالمي للوقاية من مرض السرطاناليوم . موضوع االحتفال: 1
 د النجارد/ مني أبو بكر ، د/ شيماء فتحي مكي ، د/ وفاء خليل ، د/ ناهد سعي. المحاضر      :   2
 .مدة االحتفال    : يوم واحد 3
 145.عدد الحضور   : 4
 .نوعية االحتفال: محلي                5
 قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة عن تنظيم االحتفال:  المسئولة .الجهات6
 العلمية بالكلية بالحضور والطالب  األقسام. الجهات المشاركة:  7
 2020/  2 /24. التاريخ :  8
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 ( 4إجمالي عدد االحتفال ) 

 حمالت التوعية  : -1
 حملة الوقاية من فيروس كورونا عنوان الحملة  : .7
 13/2/2020:  9تاريخ الحملة   :  .8
 أيام 5 : الحملة عدد أيام .9

 الطالب( من  706عدد المشاركين: عدد )  .10
ات االزم بالتعاون مع وحدة الجهات المشاركة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية .11

 والكوارث
  قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة الجهات المنظمة  :  .12

 ( 1إجمالي عدد حمالت التوعية   ) 
 .عنوان الحملة : حملة تبرع بالدم 1
 26/2/2020.تاريخ الحملة  : 2
 .عددأيام الحملة:  يوم3
 350.عدد المشاركين  :  4
 جمعية مصر شريان العطاء –كليةالطب .الجهات المشاركة: 5
 .الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة6

 ( 2إجمالي عدد حمالت  التوعية   ) 

 

 القوافل : -2

 قاهرةمحافظة ال –النهضة  –قافلة المسح الطبي الخامسة عشر بمدينة السالم موضوع القافلـة:  .8
 مكان القافلــة    : كلية التمريض .9

 لة كلية صيد –كلية أسنان  –كلية الطب  –كلية التمريض الجهات المشاركة في القافلة   :  .10
 أيام (  5) مدة القافلة     :   .11
 كلية صيدلة و.ع.س.الجهات المنظمة:  .12
 1/8/2019:  27/7التاريخ :  .13
 5000 الحضور : .14

 ( 1إجمالي عدد القوافل       ) 

 
 تنمية شاملة .موضوع القافلــة : قافلة 1
 كلية البنات –حي البساتين  –بعزبة النصر .مكان القافلــة  : 2
 كلية التمريض و.ع.س .الجهات المشاركة في القافلة  : 3
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 يوم 2.مدة القافلة     : 4
 كلية التمريض ب –.الجهاتالمنظمة:قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 5
 1/3/2020،  2020/ 27/2التاريخ :  . 7
 490. الحضور :  7   

 (2إجمالي عدد القوافل       ) 

 

  -المعارض : -3
 نوع المعرض : معرض خيري للمالبس .3
 .مكان المعرض : كلية التمريض  .4
 2019/  8 /14.تاريخ المعرض : 3

 .مدة المعرض :  يوم 3
 .الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 4
 .الجهات المشاركة :  أعضاء هيئة التدريس5
 80. الحضور : 6

 1إجمالي عدد المعارض    :   

 

 خيري للمالبس. نوع المعرض : معرض 1
 .مكان المعرض : كلية التمريض 2
 19/11/2019.تاريخ المعرض :3
 .مدة المعرض :  يوم 4
     كلية بالتعاون مع رعاية الشباب بال .الجهات المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة5
  الزهروان .الجهات المشاركة : جمعية 6
 150. الحضور : 7

 2إجمالي عدد المعارض    : 

 

 -/ الصيانه  سارى : إنشاءات و مباني وتجديدات تم إنشائها للتشغيل -4
 اخري قاعات معامل مدرجات بيان

 قاعات مؤتمرات
مدرجات  3 عدد 

 بالمبني القديم 
 بالمبني الجديد 2

 بالمبنى القديم (1معمل مركزى)
واحد بالملحق وواحد  (2معمل للكمبيوتر)
 بالمبني القديم

 بالملحق  (4)عدد المعامل التخصصية 
( 2( بالمبني الجديد وعدد )2وعدد )

 بالمبني القديم 

قاعه دراسية  4
 بالمبني القديم

( قاعد دراسية 2)
 بالمبني الجديد

( قاعات دراسية 6)
 صغيرة بالملحق 

 3  
 بالمبني القديم 

 2019/  4ـ تم تغيير المحول الكهربي بأخر أكبر في 1
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 2019/  6مراقبة في ( كاميرا  12ـ تم تركيب عدد ) 2

 وتم افتتاحة 2019/  6مبني  جديد بالكلية  استالم التم  -3

 2019جديد وتطوير المكتبة الرئيسية بالكلية ت-4

 2019جديد وتطوير المعمل المركزي بالكلية ت -5

 2019م إنشاء قاعه للمؤتمرات بالدور الثاني بالكلية ت  -6

 2019للتمريض رو بالمعهد الفني تطوير وتجديد مد-7

 ركيب عدد من التكييفات بمعمل الكمبيوتر بالكليةت -8

 ركيب عدد من التكييفات بمعمل المهارات المركزي ت-9

 نشاء مقر للمجلة العلمية للتمريض بالدور االول إ -10

 نشاء مقر لوحدة الخدمات التكنولوجية بالدور االرضيإ-11

 د مقر خزينه الكلية . تطوير وتجدي -12

 

 تجديد المنشأة: -5

 :تجديدات البنية التحتية للمدرجات والقاعات والمعامل والورس

 ديم تم مخاطبه االداره الهندسيه بالجامعه لعمل ترميم بالوجهات والحمامات الخاصه بالمبنى الق

  وبالفعل قامت لجان من الهيئه الهندسيه بالمتابعه وفحص المبنى وتقييمه  عده مرات
  

 تم تجديد مكتبة الكلية ومعمل المهارات المركزي  .9

 2019تم تجديد مدرو دراسي بالمعهد الفني للتمريض التابع للكلية مايو  .10

 تم انشاء غرفة كهرباء جديده لسد حاجه الكلية من الطاقة الكهربية .11

 2019تجديد قاعه المناقشات الرسائل العلمية بالكلية في يوليو  .12

امـة ة مكـون مـن أرضـي وثالثـة أداور متكـرر وذلـك عنطريـق اإلدارة العتم بناء مبني ملحق للكلي .13
 ( دور فقط .2متر مربع وتم تأسيس عدد ) 240للشئون الهندسية علي مساحة 

عـداد الطــالب ا السـتيعاب 2019يوليـو  24تمـريض فـي وقـد تـم افتتـاح المبنـي الجديـد لكليـة ال  .14
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علمية في مجال التمريض وكذلك أجهزة العـرض الجدد بجميع المراحل ويحتوى علي احدث األجهزة ال
 التفاعلية في المدرجات الدراسية

رة ( طابعة وذلـك عـن طريـق الشـراء المركـزي بـاإلدا14( جهاز كمبيوتر وعدد )34تم شراء عدد ) .15
 العامة للمشتريات بالجامعة .

 :تم شراء األصناا األتية لمعمل المهارات بالكلية وبيانها كاالتي .16

 محاكي للتدريب علي تمريض الحاالت الحرجة مع مونيتور للعالمات .  -1

 محاكي بالحجم الطبيعي ألنثي بالغة للتدريب علي مهارات التمريض . -2  

 محاكي نصفي لشخص بالغ لسماع أصواب القلب والصدر مع تكبير األصوات. -4

 اس .محاكي والدة بالكهرباء بتابلت للتحكم وشاشة عالمات حيوية وطفلللنع -5

ة محاكامحاكي متقدم لشخص بالغ مزود بكمبيوتر للتحكم وبرمجة السيناريوهات المرضية وشاشة ل -6
 العالمات الحيوية .

 

 

 

 

 

 الصيانة .6

 نوع
 الصيانة

صيانة 
 مباني

صيانة أجهزة 
 كمبيوتر

صيانة 
أجهزة 
 تكييا

صيانة 
 أجهزة أخرى معامل

 
 بيانات
 أخري

عدد مرات 
 الصيانة

 مرة12 مستمرة
 )مرة كل شهر(

 مرة 12
 )مرة كل شهر(

 مرة 12
 )مرة كل شهر(

 تم
صيانه ألجهزة 

 االطفاء

 

 صيانه المصاعد بشكل دوري . -3
 صيانه التكييفات والمصاعد وكاميرات والمحول الكهربي -4
 

 
 . الدفاع المدني:7
 

 (9في  العام الحالي) (9في  العام السابق)عدد افراد الدفاع 
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 المدني
عدد وسائل الدفاع 

 المدني    
( 12(طفايات حريق & اجهزة انذار)أثنين( &  وسائل اخري )عدد 69)

بوصة   2.5(خرطوم إطفاء 4صندوق حريق + عدد ) 12حنفية عمودية + 
 .ببمشتمالته  ويوجد محطة حريق

عدد الدورات 
التدريبية الفراد 
 الدفاع المدني

 دورة واحدة لفرد واحد  

عدد تجارب 
االخالء التي تمت 

 في الكلية

 تجارب إخالء  3
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 -:2020-2019االصدارات والنشرات  العام الجامعى 
 التابعــه لقطــاع خدمــه المجتمــه أصــدرت المجلــة "  المجلــة المصــرية للرعايــة الصــحية" .1

 وتنميه البيئه 
 اعداد دورية سنويه ثابته .2
  2019فى مارس  ، يونيو ، سبتمبر ، دسمبر  2019اعداد عام  4تم إصدار  .3
  .  2018منذ عام تم تدويل المجله علي بنك المعرفه المصري  .4
ي بقـرار تعينهم من أكاديمية البحث العلم من خبراء دوليين تم  ادولي المجلهتم مراجعه  .5

 ( Spring naturalمن جامعه عين شمس وهم تابع إلي ) 
ى تم تقييم المجله من المجلس االعلى للجامعات لتحصل على تقييم فى المجلس االعلـ .6

 ولتصنا المجله دوليا  7/7للجامعات مابين كليات القطاع 
 

 egh@journal.ekb.egاأللكترونيلمزيد من المعلومات علي الموقع 
 

  

mailto:الألكترونيegh@journal.ekb.eg
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  القطاعانجازات ومن اهم 

 م2020 /2019للعام الجامعى فى الفترة من فبراير الى سبتمبر 

 2020المركز االول فبراير  الحصول علىو 
-2018لمركز االول لسنه و وتم الفوز با2020-2019تم اعداد الملف فى العام الجامعى 

 بين الكليات العلميه كافضل انشطه وتم تكريم الكليه  2019
تمع وحضر التكريم عميد الكليه ا.د سحر موسى والدكتوره هيام طنطاوى وكيل الكليه لشؤون المج

 وتنميه البيئه 
 واهم نقاط التقييم

 الدورات-: اوال 
 المؤتمرات -: ثانيا
 الندوات-: ثالثا
 التطبيقية البحوث-: رابعا

 والبروتوكوالت االتفاقيات-: خامسا
 -: والتطوعية المجتمعية الخدمات -: سادسا

  توعية حمالت -1
 قوافل -2
 عمل ورش -3
 المعارض -4
 توجيهي برنامج -5
 احتفاالت -6
 مهرجانات -7
 الصيانة/  االنشاءات -8
 (اخالء تجار)  المدني الدفاع -9

 (العلمية المجلة)   االصدارات -10
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 حمله توعيه لجميع العاملين بالكليه عن فيروس  كرونا المستجد

 2/2020/ 13:  9الفترة من  خالل

 عنوان الندوات
 ندوة عن " طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد   "      -1

  أ.م.د/ آمال طلعت –,م,د/ رانيا عبد الحميد أ  -د/ شيماء فتحي مكي   

 مكان الندوات
 

 كلية التمريض 

 الحضور
 

 طالب  الكلية والمعهد 706

 الندوات تاريح 

9/2/2020 

10/2/2020 

11/2/2020                   

12/2/2020 

13/2/2020 

 

 مدة الندوات 
 

 ) لمدة خمسة أيام (

الجهات المنظمة 

 للندوات

 

 بالتعاون مع وحدة االزمات والكوارثقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

الجهات 

 المشاركة

 

 األقسام العلمية بالكلية

 توصيات الندوة
 

 للطالب  إفادةتكرار مثل هذه الندوات لما بها من فائدة 

الهدف من 

 الندوة

 

 زيادة الوعي الصحي 
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نى الثا بدايه الفصل الدراسىدور القطاع فى تنفيذ االجراءات االحترازيه 
 2020فبراير 

 الدراسي الفصل سحر موسى. د.أ برئاسة شمس عين كليه التمريض جامعة  استهلت
 لمواجهة االحترازية اإلجراءات من بسلسلة 2019/2020 الجامعي العام من الثاني

 ، وبناء على قرارات الجامعه التى تخص هذا الشان  الطارئة الصحية التهديدات
 زمةح بتطبيق الدراسة الستئناف األول اليوم منذ استعدت الكليه فأن السياق هذا وفي
ع باشر قطا حيث ، لتنفيذها الالزمة التدابير كافة اتخاذ مع الطبية اإلجراءات من

 عالتاب البيئه بالتعاون مع القطاعات االخرى وفريق من الوحدات واخصائى المعامل 
 مرتادي لكل الحرارة لقياس مسح بعمل مهامه لكليه التمريض جامعه عين شمس 

  للطالب توعية الفريق أجرى كما ، الرئيسي الكليه بوابات حرم على ذلك و الكليه
ه الطبي والوقاي الماسك استخدام كيفية و األيدي لغسل الصحيحة والعاملين بالطرق

 .من الكورونا
 على حفاظا   المستجدة الصحية الظروف لمجابهة الوقاية من قدر أكبر لتحقيق وذلك

 . الطالب, الموظفين والعاملين  أبنائنا وسالمة صحة
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 احتفاليه اليوم العالمي للوقاية من مرض السرطان 

 24/2/2020االثنين الموافق 
 

 

 رئيس االحتفال و -تحت رعــاية ا.د/ سحر موسي  عميد الكلية

 

 وأشراف أ.د/ هيام رفعت طنطاوي وكيل الكلية لشئون  خدمة المجتمع والبيئة
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 معتمدةكليه –كليه التمريض 

 مكتب وكيل الكلية  لشئون 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
                       Iso.9001-2015 

0000Code No.ANE0000000                       
 
 

 

 

 

 

شهد قطاع البيئه بكليه التمريض  بالتعاون مع جمعية مصر 

 شريان العطاء

 التبرع بالدم  تحت رعايه عميد الكليه / ا. د  سحر موسى  

 ووكيل الكليه لشؤن البيئه/ ا.د هيام طنطاوى 
 2020/ 2/  26الموافق  األربعاءوذلك يوم 

 ج . ع .ش بالكلية بالتعاون مع طلبة كلية الطب
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 قام  قطاع البيئه بكليه التمريض  بالتعاون مع كليه البنات 

 و  تحت رعايه عميد الكليه / ا. د  سحر موسى  

 ووكيل الكليه لشؤن البيئه/ ا.د هيام طنطاوى 
 

 التنمية الشاملة قافلة بتنظيم ال

 بعزبة النصر بحي البساتين  

 27/2/2020وذلك يوم الخميس الموافق 

 1/3/2020ويوم االحد الموافق 

 نوع القافلة 
 قافلة تنمية شاملة 

 القافلةمكان إنعقاد 

 محافظة القاهرة – حي البساتين –عزبة النصر 

 و داخل كلية البنات 

 1/3/2020،    2020/  2/ 27 تاريخ االنعقاد

 مدة القافلة 
 يومان

 كلية البنات  بجامعه عين شمس   الجهه المنظمة للقافلة

 جامعه عين شمس   –كلية تمريض الجهات المشاركة 

 عدد الحضور 

 الكلية بعزبه النصرخارج   216

 داخل كلية البنات   174

 ( 490االجمالي : ) 

 الجهات الراعية 

 عينية ( –دعم / مساهمات ) مادية 

 جامعه عين شمس ) كلية البنات(

 نتائج القافلة 
قياس  -تم عمل ندوات تثقيف صحي بعنوان " الوقايةمن االمراض المعدية "  

 الضغط والسكر 

 المستفيدين من الخدمات المقدمة من الكلية 

 

 محافظةالقاهرة  –حي البساتين  –أهالي منطقة عزبة النصر 

 

  



 
 

 

81 

 

 

 
 

 



 
 

 

82 

 

 

 

 تجميد جميع االنشطه مع وضع بعض االجراءات الهامه
وذلك  وزراءإلغاء أي احتفاالت او مراسم بها تجمعات طبقا للقرار الوارد من رئاسة مجلس ال -1

 فيروس كورونا.تفادي انتشار 

 يها داخلفشتبه تفعيل دور أعضاء لجنه البيئة داخل الكلية مما يساعد عملية الترصد ألي حاله م -2

 الكلية طبقا لتعليمات الواردة من الجامعه .

ليه ى الكتم التعاون مع الصحه والسالمه المهنيه بمستشفيات جامعه عين شمس  لرش مبن -3

باه رش اسبوعيا طبقا للمستجدات )وجود اشتوالمعهد وتم التوافق على عرض خطه لل

 حاالت بين الموظفين .......الخ .(

 البحوث التطبيقيه 

 قيةالتطبي لبحوثل والمالية الفنية بالتقارير لموافاتنا التطبيقية البحوث رؤساء السادة مخاطبة تم

 بالجامعة المشروعات إلدارة إلرسالها االربعه

 وفيما يخص الصيانه للكليه 

 زيارة من اإلدارة الهندسية بالجامعة لمتابعه عملية ترميم الوجهات   -1

 2020تكهين األجهزة باألقسام و الكنتروالت  بدايه التكهين من يوليو  -2

 التخلص من النفايات الموجودة بكل قسم ) االوراق القديمه( . -3

 تقليم االشجار والنخيل  وازاله الشائك منها   -4

 ديرات (كول –تكييفات  عمل الصيانه بشكل دوري ل ) -5

 وفير  مهندس لكل قسم لصيانه الثالجات بالجهود الذاتية .ت -الثالجات : -6

  -طبقا لمعايير السالمة والصحة المهنية : -7

فات المخلوتم تنظيف السطح وتجميع المحلفات وإزالتها ) و مخلفات المكتبة والمعمل (  -8

  ةأمينه الكلي رفه السيدة األستاذة /الورقية وتجميع أوراق الدشت وسيتم التخلص منها بمع

 ة لجامعاتجميع كراسات االمتحانات القديمة من الكنتروالت تمهيدا إلرسالها لمطبعه  -9

نها محاولة إعادة تدوير محلفات السطح وسيتم فحص باقي المحلفات للتخلص م -10

 أو االستفادة منها .

 األطفال مستشفي في التركيب وتم بالكلية النت لتغذية نت سويتش عمل تم -11

   الدورية الصيانة عمل تم -: المصعد -12
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 شهر يوليو واغسطس
 ستاذةاأل السيدة قامت حيث االمتحانات لتأدية الطالب الستقبال والتجهيز اإلعداد 

 الكلية محر داخل االحترازية اإلجراءات كافة بعمل الكلية عميد موسي سحر/  الدكتورة

 ليإ الكلية بوابات من بداية الكلية  حرم وخروج دخول ومسارات إرشادات عمل من

 . الطالب تجمع لمنع االمتحانات أماكن

 

 عين هجامع – التمريض كليه بين التعاون بروتوكول من االنتهاء 

 وطلبه الكلية قامت حيث شمس عين جامعه ومستشفيات شمس

 الجامعية المدن داخل الصحية والرعاية العمل بتغطيه االمتياز

 وتم 17/6/2020 حتى 31/5 من الفترة في شمس عين بجامعه

  شمس عين جامعه بمستشفيات االمتياز استكمال
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 اثناء االمتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق النهائيه والدراسات العليا

اً ، وتنفيذائيةرفعت الكليه، حالة الطوارئ ، قبل ساعات من انطالق ماراثون امتحانات الفرق النه

ب ى لطالالمجلس األعلى للجامعات الخاص ببدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسى الثانلقرار 

 السنوات النهائية بالجامعات ،باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للتخرج.

اجهة ائية لموالوقواستعداد المتحانات الفرق النهائية، اتخذت الكليه كافة اإلجراءات االحترازية و

نظمة بل مكورونا المستجد ، ووفقاً للمعايير المعلن عنها من ق الظروف االستثنائية لفيروس

حة لى صالصحة العالمية، ووزارة التعليم العالى و البحث العلمى و وزارة الصحة، حرًصا ع

 وسالمة أبنائها الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

ب فى لطالاحد فترة واحدة وسيصل متوسط عدد اعلى أن تتراوح فتراه االمتحانات فى اليوم الو

 طالب . 15الى  10والمدرج الصغير بين  30-25كل مدرج كبير بين 

د و المعه تهاوحرصت إدارة الكليه على تنفيذ حملة تطهير و تعقيم شاملة لكافة األبنية و مشتمال

بأماكن  ويةنافذ التهوملحقاتها و الممرات و جميع المداخل و المخارج، كما تمت مراجعة كافة م

التزام الكليه ت( . ممرا –عامل م –اعات وسكاشن ق –انعقاد لجان االمتحانات سواء )مدرجات 

 بالرش مباشره عبر االنتهاء من االمتحانات

خول عد دومن بين اإلجراءات االحترازية أن يتم استقبال الطالب صباح يوم االمتحان قبل مو

دخول اب لديد من المنافذ داخل الكليه واستخدام كافه االبواللجان بساعة وذلك من خالل الع

 خروجووخروج امن  تجنباً لحدوث أى تزاحم ، هذا إلى جانب تحديد مسارات إجباريه لدخول 

اد كليف أفرو ت الطالب للجان ؛ لتجنب أية تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد االمتحان

بخريطة  طالبطوعين من المعيدين باالقسام المختلفه بإلزام الاألمن  اإلدارى ومجموعه من المت

 المسار اإلجبارى للدخول والخروج.

ة باالضاف ازاتكما تم التشديد على ضرورة إلتزام السادة المالحظين والعمال بارتداء كمامات وقف

لكلية ال اخدإلى قياس درجة حرارتهم كل فترة من فترات االمتحان على مدار اليوم بمكان مستقل 

حجر  ل أوبعيداً عن أماكن الطالب ، مع التأكيد على عدم تعرض المالحظين أو العمال ألى عز

نى عامل ألدالت صحى خالل الثالث أسابيع السابقة للعمل وإقرارهم ذلك ما أمكن ، باإلضافة لتقليل

 ت المياهورالد حد بين المالحظين والعمال مع الطالب، فضالً عن تكليف العمال بالتطهير الدائم

 والحفاظ بصفة مستمرة على نظافة الكليه. 
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 سبتمبر 2020 الى ديسمبر 2021
ات كلي شاركت الكليه ضمن فاعليات رفع الوعى الصحى تجاه كرونا للموظفين والعاملين بجميع

 جامعه عين شمس فرق مكافحة العدوى بالمستشفياتالجامعه بالتعاون مع 

 جدول توزيع تدريب كليات جامعه عين شمس

 

 م

سم الكلية
أ

 

   

                                                                   ــخ       ـــاريـالت        

 ـوم ـــــالي

 فــــــرق المستشفيــــــات

 فترة أولي

 (  11:  10  )الساعة 

 فترة ثانية

 ( 12.3:  11.30الساعة  ) 

1 

 

سة 
كلية الهند

  

 

 14/9/2020االثنين 

 فريق كلية التمريض 

 أ.د/ هيام رفعت طنطاوي

  –ؤاد ف) أ.م.د/ فريال 

  –د/ فاطمة جمعه 

  ابراهيمد/ فاطمة 

 فريق كلية التمريض

 أ.د/ هيام رفعت طنطاوي

 –) أ.م.د/ فريال قؤاد 

 –د/ فاطمة جمعه 

 ابراهيمد/ فاطمة 

2 

 

ض
ري

كلية التم
 

 االربعاء 

16/9/2020 

 فريق كلية التمريض 

 أ.د/ هيام رفعت طنطاوي

  –د/ فاطمة جمعه 

 

 فريق كلية التمريض 

 أ.د/ هيام رفعت طنطاوي

  –د/ فاطمة جمعه 

 

3 

 

كلية ال
عه

را
ز

  

 

 

 21/9/2020االثنين 

 فريق كلية التمريض 

 رفعت طنطاويأ.د/ هيام 

 بسمه خليلأ.م.د/ 

  شيماء نبيلد/ أ.م.

  ارزاق خليلد/ 

 د/ أميرة مرسي

 د/ نجيه عزت

 فريق كلية التمريض 

 أ.د/ هيام رفعت طنطاوي

 بسمه خليلأ.م.د/ 

  شيماء نبيلد/ أ.م.

 ارزاق خليلد/ 

 د/ أميرة مرسي

 د/ نجيه عزت

4 

 

ت
كلية البنا

 

 

 

 28/9/2020االثنين  

 التمريضفريق كلية 

 أ.د/ هيام رفعت طنطاوي

 هبه علي حسنأ.م.د/ 

 د/ نبوية صالح 

 د/ وفاء جمعه

 فريق كلية التمريض

 أ.د/ هيام رفعت طنطاوي

 هبه علي حسنأ.م.د/ 

 د/ نبوية صالح 

 د/ وفاء جمعه

5 

 

طبية
رة ال

إلدا
ا

 

 

 

 5/10/2020االثنين 

 فريق كلية التمريض

 أ.د/ هيام رفعت طنطاوي

  رانيا عبد الحميد) أ.م.د/ 

 شيماء سعيد آدم د/ 

 د/ آمال قتحي

 د/ هبه محمود

 فريق كلية التمريض

 أ.د/ هيام رفعت طنطاوي

  رانيا عبد الحميد) أ.م.د/ 

 شيماء سعيد آدمد/ 

 د/ آمال قتحي

 د/ هبه محمود
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 تقرير  عن ندوات مكافحة العدوي

 2020 5/10:  14/9في الفترة من 

 عنوان الندوات

  14/9 يوم--فريال فؤاد  t.م.د/  أ --ندوة بعنوان "  الكورونا المستجدة " بكلية  الهندسة  -2

 16/9وم ي –" بكلية التمريض ندوة بعنوان " الكورونا المستجد ة  -3

 21/9وم ي –أيرة مرسي  /د–ندوة بعنوان " الكورونا المستجدة " بكلية الزراعه  -4

 28/9وم ي –نبوية صالح  /د-- د/ هبه علي  –بكلية البنات الكورونا المستجدة " ندوة بعنوان "   -5

وم ي–د/ آمال قتحي  –شيماء سعيد  /د ––ندوة بعنوان " الكورونا المستجدة " االدارة الطبية  -6

5/10   

 مكان الندوات
 

 كلية الهندسة ، كلية التمريض ، كلية الزراعه ، كلية البنات ، االدارة الطبية 

 بكل كليه على فترتين فى اليوم  100اكثر من  الحضور

 الحضور من الساده اعضاء هيئه التدريس والساده الموظفين 

 تاريخ الندوات

 14/9 /2020 

16/9/2020  

 21/9/2020 

 28/9/2020 

5/10/2020 

 

 مدة الندوات 
 

 لكل كليه على فترتين باليوم يوم واحد

الجهات المنظمة 

 للندوات

 

ابع بالتعاون مع فريق مكافحه العدوى بالجامعه والتقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 لمشتشفيات جامعه عين شمس 

 الجهات المشاركة
 

 األقسام العلمية بالكلية

 توصيات الندوة
 

 دة قيمة للطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملينئبها من فا تكرار مثل هذه الندوات لما

 من الندوةالهدف 
 

 عن فيرش كورونا المستجد زيادة الوعي الصحي 
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  2020الى ديسمبر  2020الندوات التى تمت خالل الفتره  من سبتمبر 
 

 

 
 (اوال)

 الندوات
 

 طوارئ نزيا الجهاز الهضميموضوع الندوة:  -1   
  د/ كريستين الفونس المحاضر: -2
 مدرس الوظيفة  : -3
 كان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية     م-4
   ريضي والتدريب المستمرالتعليم التمالجهة المنظمة : وحدة -5
 41عدد الحضور: -6
 9/2020/  15التاريخ:   -7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها لزيادة المعرفة8
   1  إجمالي عدد الندوات :    علي طوارئ نزيا الجهاز الهضميتعريا الـ الهدا من الندوة : 9
 المستوي األول مبادئ االحصاء. موضوع الندوة : 1
 أ.د/ مصطفي محمود.المحاضر: 2
 أستاذ دكتور .الوظيفة: 3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4
 تكنولوجيا المعلومات.الجهة المنظمة:  وحدة 5

 72.عدد الحضور: 6
  31/8/2020التاريخ:  -7
  ـ توصيات الندوة : تكرار8
 زيادة المعلومات للطالبـ الهدا من الندوة : 9

 2إجمالي عدد الندوات:  
 مبادي ا لبحث العلمي المستوي األول. موضوع الندوة     : 1
 أ.د/ تهاني السنوسي .المحاضر: 2
  أستاذ دكتور .الوظيفة :   3
 الكلية خارو. مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  4
 وحدة تكنولوجيا المعلومات.الجهة المنظمة: 5

 50.عدد الحضور: 6
 30/9/2020ـ التاريخ: 7
 ـ توصيات التدوة : تكرارها  8
 نشر الوعي والمعلومات ـ الهدا : ا9

 3إجمالي عدد الندوات:  



 
 

 

91 

 

 الكورونا المستجده . موضوع الندوة : 1
ء سعيد د/ شيما –د/ نبوية صالح  –د/ هبه علي  –د/ أميرة مرسي  –فؤاد  يالأ.م.د/فر. المحاضر: 2
 د/ آمال فتحي  –
 أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض جامعه عين شمس .الوظيفة   : 3
ت كلية البنا –كلية الزراعه  –كلية التمريض  –كلية الهندسة . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :  4
 االدارة الطبية  –

ئة ع والبيقطاع شئون خدمة المجتمالوحدة المركزية لمكافحة العدوي بالتعاون مع .الجهة المنظمة: 5
  بالكلية

 224.عدد الحضور: 6
  5/10/2020،  2020/ 9/ 28،  21، 16،  14 : التاريخ -7  
 الندوة ـ توصيات الندوة: تكرار8  
  الفيروس المستجد وطرق الوقاية منه  ـ الهدا :  التعرا علي 9  

 4إجمالي عدد الندوات:  

 

 مبادي البحث العلمي  . موضوع الندوة:1
  أ.د/ تهاني السنوسي.المحاضر: 2
 أستاذ دكتور .الوظيفة : 3
 التمريض كلية  انعقاد الندوة / ورشة العمل  : . مكان4
 تكنولوجيا المعلوماتوحدة .الجهة المنظمة: 5
 31.عدد الحضور:  6
 2020 /10/  13التاريخ:    -7
  ـ توصيات الندوة: التكرار لمزيد من المعلومات 8
  المعلومات المستفادة من البحث العلميـ الهدا : التعرا علي 9

 5إجمالي عدد الندوات:  
 "   19طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد . موضوع الندوة : 1
 .المحاضر: 2
 .الوظيفة: 3
 التمريضكلية  . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل : 4
 االزمات الكوارث .الجهة المنظمة : وحدة 5
 95.عدد الحضور: 6
 أيام (  6)   2/11/2020:  18/10/2020التاريخ : -7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
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     19طرق الوقاية من كوفيد ـ الهدا: التعرا علي 9
 6إجمالي عدد الندوات:  

 الكورونا المستجد . موضوع الندوة : 1
 :  .المحاضر2
 .الوظيفة: 3
 ية كلية الترب –كلية البنات  –كلية الزراعه  –كلية التمريض . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  4
 وتنمية قطاع شئون خدمة المجتمعالوحدة المركزية لمكافحة العدوي بالتعاون مع .الجهة المنظمة: 5

 كلية التمريض و.ع.س –البيئة 
  220.عدد الحضور           :6
 (  ) أربعه أيام 9/11،  2/11،  26/10،  10/10التاريخ   : -7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
  التعرا علي الفيرس المستجد  :  ـ الهدا9

 7إجمالي عدد الندوات:  

 

 الطوارئ النفسية وجائحة كورونا. موضوع الندوة : 1
 .المحاضر: 2
 .الوظيفة: 3
    التمريض  ليةكنعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  . مكان ا4
 وحدة االزمات الكوارث .الجهة المنظمة: 5

 100.عدد الحضور: 6
 10/11/2020التاريخ:   -7
 كرارهاـ توصيات الندوة: ت8
 معرفة الطوارئ النفسية أثناء االصابه بالفيروس  ـ الهدا : 9

 8إجمالي عدد الندوات:  
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 الرعاية المتكاملة لمرضي الزهيمر. موضوع الندوة : 1
 أ.د/ غادة مراد ، أ.م.د/ رانيا عبد الحميد .المحاضر: 2
 كلية التمريض و. ع .سأعضاء هيئة التدريس ب.الوظيفة : 3
  كلية التمريض . مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :  4
 وحدة خدمة المجتمع بالتعاون مع جمعية الزهايمر مصر .الجهة المنظمة: 5
 16.عدد الحضور:  6
  8/12/2020 التاريخ:  -7
 ـ توصيات الندوة : تكرارها 8
 توفير المعلومات وزيادة التوعية عن رعاية مرضي الزهيمر ـ الهدا : 9

 9إجمالي عدد الندوات:  
 
 CPR. موضوع الندوة : 1
 أ.م.د/ داليا علي أمين .المحاضر:  2
 أستاذ مساعد.الوظيفة:  3
    كلية التمريض. مكان انعقاد الندوة / ورشة العمل  :  4 
 .ع.سو -كلية التمريض  –وحدة التعليم التمريض والتدرب المستمر .الجهة المنظمة: 5
 80.عدد الحضور: 6
 2020/  11/  30التاريخ  :  -7
  زيادة الوعي وأهمية االنعاس القلبي الرئوي ـ توصيات الندوة :8
 نمط األنعاس القلبي الرئوي ـ الهدا : التعرا علي 9

 10إجمالي عدد الندوات:  

 

 Ultrafiltrationالندوة :  . موضوع1
 د/ عبد الرحمن علي .المحاضر:  2
 مدرس.الوظيفة: 3
    كلية التمريض . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  : 4
 وحدة التعليم التمريضي والتدريب المستمر  .الجهة المنظمة: 5
  90.عددالحضور:6
 2020/ 11 / 23   . التاريخ:7
 تكرارهاـ توصيات الندوة : 8
 ـ الهدا : 9

 11إجمالي عدد الندوات:  
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  Prediabetes. Your chance to prevent type 2diabetes. موضوع الندوة: 1

 أ.م.د/ شيماء نبيل.المحاضر:  2

 أستاذ مساعد:  .الوظيفة3

 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4

 لية التمريض و.ع.سك –وتنمية البيئة  .الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع5

 57.عددالحضور:6

 17/11/2020التاريخ : -7

 ات الندوة : التكرارـ توصي8

  زيادة الوعي ـ الهدا : 9
 12إجمالي عدد الندوات:  

   instructions Regarding compliance with insulin therapyالندوة: . موضوع1

 أ.م.د/ مني نضر.المحاضر:  2 

 أستاذ مساعد .الوظيفة :  3

 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية   4

 لية التمريض و.ع.سك –.الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة 5

 57.عدد الحضور:6

 2020/  11/ 17التاريخ :  -7

 التكرارـ توصيات الندوة : 8

  زيادة الوعي الصحيـ الهدا : 9
 13عدد الندوات:   إجمالي

 

  The difference between both hypo and hyperglycemic come. موضوع الندوة : 1
 أ.م.د/ نهال عبد اللطيا .المحاضر:  2
  أستاذ مساعد.الوظيفة 3
 . مكان انعقاد الندوة  / ورشة العمل  :  داخل الكلية4
 لية التمريض و.ع.سك –.الجهة المنظمة: قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة 5
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 57. .عدد الحضور:6

 2020/  11/ 17التاريخ :  -7

 التكرارـ توصيات الندوة : 8
 زيادة الوعي ـ الهدا : 9

 14إجمالي عدد الندوات:  
 
 

 
 
 

 روناو تم تجميد جميع االنشطه نظرا لجائحه ك
 

  



 
 

 

96 

 

 بيان بالقوافل الخاصة  بقطاع شئون خدمة المجتمع 

 كلية التمريض –وتنمية البيئة 

 2020/2021للعام الجامعي والتي سوف تقام 
 

 اتـــــمالحظ ــــــانـــــالبيـــــ الشهر

نوفمبر 
17/2020 

 السكر وقافلة طبية لقياس الضغط 
  تم تنفيذها

 بالكلية  تفال اليوم العالمي للسكرحاعلي هامش 

 قافلة تمريضية  2020نوفمبر 
 الحمراء( بالزاوية  1) مجموعه 

 ( العباسية 2) مجموعه 

 " 19بعنوان " طرق الوقاية من كوفيد 
 طلبه قسم تمريض صحة المجتمع

 ) ماجستير فصل دراسي ثالث( 
 طلبه قسم تمريض صحة المجتمع

 ) ماجستير فصل دراسي ثالث( 

 قافلة تمريضية  2020نوفمبر 
 ( بالزاوية الحمراء 1) مجموعه 

 ( العباسية 2) مجموعه 

 بعنوان " السمنة واالمراض المزمنه "
 طلبه قسم تمريض صحة المجتمع 

 ) ماجستير فصل دراسي ثالث(
 طلبه قسم تمريض صحة المجتمع

 ) ماجستير فصل دراسي ثالث( 

 قافلة طبية لقياس الضغط والسكر  2020ديسمبر 
 

 العالمي لتحدي االعاقة بالكليةاليوم احتفال  علي هامش 
 

 قافلة تمريضية  2020ديسمبر 
 ( بالزاوية الحمراء 1) مجموعه 

 ( العباسية 2) مجموعه 

 بعنوان " الوقاية من فيروس التهاب الكبد سي "
 طلبة قسم تمريض صحة المجتمع 

 ) ماجستير فصل دراسي ثالث(
 طلبة قسم تمريض صحة المجتمع 

 ) ماجستير فصل دراسي ثالث(

 قافلة تمريضية  2020ديسمبر 
 ( بالزاوية الحمراء 1) مجموعه 

 ( العباسية 2) مجموعه 

 بعنوان " أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي لدي السيدات "
 طلبة قسم تمريض صحة المجتمع 

 ) ماجستير فصل دراسي ثالث(
 طلبة قسم تمريض صحة المجتمع 

 ) ماجستير فصل دراسي ثالث(

توعوية وتثقيفية عن الكشف المبكر  قافلة 2021فبراير 
 عن أمراض الثدي 

 حتفال اليوم العالمي للوقاية علي هامش ا
 بالكلية لسرطانامن مرض 

 2021مارس
 

توعوية وتثقيفية عن متالزمة الدون  قافلة
 وقدراتهم الخاصة 

 بالكلية علي هامش احتفال اليوم العالمي لمتالزمة الدون

 توعوية وتثقيفية عن الوقاية والعالج قافلة
 من المرض

 بالكلية ليوم العالمي للدرناحتفال ا علي هامش 

 2021ابريل 
 
 

توعوية وتثقيفية عن التعامل مع  قافلة
 مرضي التوحد

 بالكلية العالمي للتوحد احتفال اليومعلي هامش 

توعوية وتثقيفية عن أهمية الصحة  قافلة
 وتأثيرها علي المجتمع

 بالكلية وم الصحة العالمياحتفال بعلي هامش 

توعوية وتثقيفية عن السالمة والصحة  قافلة
 المهنية

 يوم العالمي للسالمة احتفال العلي هامش 
 بالكلية والصحة المهنية

 بالكلية اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين احتفالعلي هامش  توعوية وتثقيفية عن أضرار التدخين قافلة 2021مايو 
 

 

 


