
  
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  2018-2017خطة القسم لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة للعام الجامعي 

 الذيالمكان  التاريخ اسم الندوة

 ستقام فيه 

الفئة 

 المستهدفة

 المسئول عن الندوة

عن عدم توافق  ورشة عمل-1

 أثناء األنيميا, عامل ريسس

الحمل , سكر الحمل وتسمم 

 .منهم الوقايةالحمل وكيفيه 

مركز رعاية  1/10/2017

 طفل الهالل
 .م.د/ رشا عيسىا الممرضات

 حسن تهاني /د

 د/ الهام الجمل

 د/ سهام الجمل

مخطط  ورشه عمل عن -2

الوالدة لمنع حدوث مضاعفات 

وعن الرضاعة الطبيعية 

 . وأهميتها

مستشفي  30/10/2017

ألشاطبي 

 الجامعي

 ا.م.د/ نعمات إسماعيل الممرضات

 إبراهيمد. حنان 

 إسراء حمودةد. 

سياسات  عن ورشه عمل -3

األمان أثناء إعطاء منشطات 

 الرحم.

مستشفي  1/11/2017

ألشاطبي 

 الجامعي

 ا.م.د/ نعمات إسماعيل الممرضات

 د. رشا فرج

 د. إسراء حمودة

كيفية  عن ورشه عمل - -4

فحص المشيمة بعد انفصالها 

وأهميتها في الوقاية من نزيف 

معدل ما بعد الوالدة وتقليل 

 وفيات األمهات.

مستشفي  29/11/2017

ألشاطبي 

 الجامعي

 .م.د/ رشا عيسىا الممرضات

 ا.م.د/ نعمات إسماعيل

 د. حنان إبراهيم

 د. اسراء حمودة

تثقيف صحي للسيدات عن  -5

وسائل تنظيم األسرة المختلفة و 

 :استخداماتها

 الوسائل الطارئة 

  الوسائل الهرمونية 

 الوسائل الطبيعية 

  اللولب 

 الوسائل الكيميائية 

 الوسائل الميكانيكية 

 

مركز طفل  3/12/2017

الهالل القديم 

ومستشفى 

 دمنهور التعليمي

السيدات بعد 

 الوالدة

 .م.د/ رشا عيسىا

 .د/ هالة حامد

 .د/ نعمة بكار

 د/ منى

 

 



  

 

 

المكان الذي ستقام  التاريخ اسم الندوة

 فيه

الفئة 

 المستهدفة

 المسئول عن الندوة

وسائل عن ورشة عمل  -6

تنظيم األسرة المختلفة 

 واستخداماتها.

 الوسائل الطارئة  ٭         

  الهرمونية الوسائل 

 الوسائل الطبيعية 

  اللولب 

  الوسائل*

         الكيميائية

مركز طفل الهالل  17/12/2017

القديم ومستشفى 

 دمنهور التعليمي

 .م.د/ رشا عيسىا الممرضات

 د/ هالة حامد.

 د/ نعمة بكار.

 د/ منى

تثقيف صحي عن الفحص  -7

الذاتي للثدي واهميتة في 

االكتشاف المبكر لألورام 

 . السرطانية

مركز الهالل القديم  4/2/2018

ومستشفى دمنهور 

التعليمي ومستشفى 

 الشاطبى الجامعي

السيدات بعيادة 

 أمراض النساء

و السيدات 

 الحوامل.

 د. إيمان محمداحسان
 كمالد. وسام 

 د. تهاني حسن

 أثناءالعناية الشخصية  -8

الدورة الشهرية للفتيات لمنع 

بعدوى الجهاز  اإلصابة

 التناسلي

 .م.د/ رشا عيسىا طالبات الكلية كلية التمريض 11/2/2018
 ا.م.د/ نعمات إسماعيل

 األمراضعن  صحيتثقيف  -9

تنتقل عن طريق الجنس  التي

, لإلصابةوالعوامل المؤدية 

, المضاعفات , طرق األعراض

 العالج والوقاية منها .

 

مستشفى الشاطبى  18/2/2018

 الجامعي
السيدات بعيادة 

 أمراض النساء
 د. إيمان محمداحسان

 د. وسام كمال
 د. إسراء حمودة



  

ورشة عمل عن كيفية  -10

العناية قبل وبعد العمليات 

الجراحية وطرق مكافحة 

  .العدوى

الشاطبى مستشفى  4/3/2018

و مستشفى  الجامعي

 كفر الدوار العام
ومستشفى دمنهور 

 التعليمي

السيدات داخل 

وحدات النساء 

والتوليد 

 المختلفة.

 

 د. أنوار طايل

 إحسانمحمد  إيماند.

 د. وسام كمال

 د. أميرة الحويط

  د. رشا فرج

   

 

المكان الذي  التاريخ اسم الندوة

 ستقام فيه

الفئة 

 المستهدفة

 عن الندوةالمسئول 

توعية السيدات بكيفية  -11

التعامل مع أعراض سن 
 انقطاع الطمث

السيدات  كلية التمريض 4/2018ا/
 العامالت بالكلية

 .م.د/ رشا عيسىا
 إحسانمحمد  إيماند.

 د. وسام كمال

العناية الذاتية للسيدات  -12

 فى فترة النفاس

أقسام النساء و  22/4/2018
التوليد في  

مستشفى كفر 

 الدوار العام
ومستشفى 

 دمنهور التعليمي

السيدات بعد 
الوالدة الطبيعية 

 و القيصرية

 ا.م.د/ نعمات إسماعيل
 د. أنوار طايل

 د. أميرة الحويط

 د. رشا فرج

توعية السيدات عن  -12

سرطان عنق الرحم و 
 سرطان المبيض

يادة أمراض ع 6/5/2018

 النساء
السيدات بعيادة 

 أمراض النساء
 إحسانمحمد  إيماند.

 د. وسام كمال

 د. إسراء حمودة

 د. سهام الجمل
 

 

             رئيس القسم

    ا.م.د رشا محمد عيسى                                              

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

  

 2018-2017خطة القسم لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة للعام الجامعي 

 

المكان الذي  التاريخ عنوان المطوية م

 ستقام فيه

 اسم الطالب الفئة المستهدفة

الحمل إعداد مطويات تثقيفية عن  -1

 اآلمن
مركز الهالل  7/10/2017

 القديم
محمد كامل حسن  السيدات الحوامل

 قلقاس

 إعداد مطويات تثقيفية عن  -2

 الفحص الذاتي للثدي

مركز الهالل  21/10/2017

القديم ومستشفى 

دمنهور التعليمي 

ومستشفى 

الشاطبى 

 الجامعي

السيدات بعيادة 

و  أمراض النساء

 السيدات الحوامل.

مى عبدالسالم 

 احمد عبدالسالم

إعداد مطويات تثقيفية عن  -3
 .هشاشة العظام

مستشفى  4/11/2017

الشاطبى 

 الجامعي

السيدات بعيادة 

 أمراض النساء

احمد محمد فايزة 

 على

إعداد مطويات تثقيفية عن  -4
 الرضاعة الطبيعية.

مستشفى دمنهور  18/11/2017

 و التعليمي
مستشفى كفر 

 الدوار العام

السيدات بعد 

الوالدة الطبيعية و 

 القيصرية

فاطمة صبحى 

عبدالحميد 

 عبدالحميد

إعداد مطويات تثقيفية عن   -5
 أعراض سن انقطاع الطمث.

مستشفى  2/12/2017

الشاطبى 

 الجامعي

السيدات بعيادة 

 النساءأمراض 

شيماء اسماعيل 

 عبدالرازق

إعداد مطويات تثقيفية عن كيفية  -6
 التعامل مع اللولب بعد تركيبة

مركز الهالل  3/12/2017

 القديم

حديثى  السيدات

 تركيب اللولب

سمر عادل احمد 

 محمد الزهيرى

           رئيس القسم

    محمد عيسىا.م.د رشا                                               

 


