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يمتلك قسم تمريض صحة المجتمع االمكانات التى تؤهل اعضائه لتحقيق التميز فى تقديم برامج البكالريوس والدراسات العليا فى مجال 
صحة المجتمع وذلك لتخريج ممرضات وممرضيين ذو كفاءة عالية يساعدوا على تعزيز االرتقاء بصحة المجتمع وقادرات على 

 رسات التمريض محليا وعالميا المنافسة فى عصر التقدم فى مما

 :رسالة القسم

لرسالة االساسية للقسم هى تقديم برنامج تعليمى ذا جودة عالية يتيح للخريج والخريجة اكتساب المعارف والمهارات والتقنيات االساسية ا
سرة األواالرتقاء بصحة افى تمريض صحة المجتمع والتى يحتاجونها ليصبحوا ممرضيين متخصصين ومؤهلين لمواصلة التقدم 

 والمجتمع
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نشطة القسم بالمدارس "
 
 "ا

 التاريخ المركز اسم المدرسة عنوان النشاط
الفئة 

 المستهدفة

مسرحية عن 

االسعافات 

 االولية

مدرسة زرقون 

 االبتدائية
 تالميذ المدرسة 71/71/8172 مركز دمنهور

ندوة تثقيفية عن 

النظافة 

 الشخصية 

مدرسة ايتاى 

الجديدة 

 االبتدائية

مركز ايتاى 

 البارود
71/71/8172 

التلميذات 

 بالمدرسة

ندوة تثقيفية عن 

الحمى التيفودية 

وكيفية الوقاية 

 منها

مدرسة ايتاى 

الجديدة 

 االبتدائية

مركز ايتاى 

 البارود
71/71/8172 

المعلمين 

والمعلمات 

 بالمدرسه

تدريب الطالب 

على خطة 

االخالء 

 بالمدرسة

مدرسة ايتاى 

الجديدة 

 االبتدائية

مركز ايتاى 

 البارود
 طلبة المدرسة 71/71/8172
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ندوة عن 

الفحص الذاتى 

 للثدى

مدرسة قرية 

فيشا االعدادية 

 بنات

مركز 

 المحمودية
71/71/8172 

معلمات 

 المدرسة

ندوة عن 

هشاشة العظام 

 وكيفية الوقاية 

مدرسة 

المحمودية 

االعدادية 

 الجديدة

مركز 

 المحمودية
71/71/8172 

معلمات 

 ينومعلم

 المدرسة

زيادة الوعى 

الصحى عن 

 هشاشة العظام

مدرسة صفط 

العنب 

 االعدادية

مركز كوم 

 حمادة
71/71/8172 

العاملين 

 بالمدرسة

تثقيف صحى 

عن مرض 

 الجديرى

مدرسة افالقة 

 االعدادية
 71/71/8172 مركز دمنهور

طالب 

 المدرسة

تثقيف صحى 

 عن التنمر

مدرسة ششت 

االنعام 

 االبتدائبة

مركز ايتاى 

 البارود
17/71/8172 

طالب 

 المدرسة

تثقيف صحى 

عن هشاشة 

 العظام

مدرسة ششت 

االنعام 

 االبتدائبة

مركز ايتاى 

 البارود
17/71/8172 

المدرسين 

 بالمدرسة
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سرة األواالرتقاء بصحة افى تمريض صحة المجتمع والتى يحتاجونها ليصبحوا ممرضيين متخصصين ومؤهلين لمواصلة التقدم 

 والمجتمع
 
 

 

 

نشطة القسم ب "
 
 "مراكز رعاية االمومة والطفولةا

 الفئة المستهدفة التاريخ المركز لمكانا عنوان النشاط

تثقيفية عن  ندوات

   فيرس سى

الوحدة الصحية 

 بقرية زرقون
 82/77/8172 مركز دمنهور

العاملين بالوحدة 

 الصحية

ندوة تثقيفية عن 

 الزواج المبكر

الوحدة الصحية 

 بقرية زاوية غزال
 82/77/8172 مركز دمنهور

المترددات على 

الوحدة الصحية 

 بالقرية

ندوة تثقيفية عن 

الفحص الذاتى للثدى 

وكيفية الوقاية من 

 سرطان الثدى

الوحدة الصحية 

 بقرية زاوية غزال
 81/77/8172 مركز دمنهور

هيئة التمريض 

 بالوحده

ندوة تثقيفية عن 

 الحمى القالعية

الوحدة الصحية 

 بقرية زاوية غزال
 81/77/8172 مركز دمنهور

المترددين على 

الوحدة الصحية 

 والعاملين بها

تثقيف صحى عن 

المبكر عن الكشف 

 سرطان الثدى

مركز رعاية 

االمزمة والطفوله 

بقرية ششت 

 االنعام

ز ايتاى كمر

 البارود
82/77/8172 

االمهات المترددات 

 على المركز
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صحة المجتمع وذلك لتخريج ممرضات وممرضيين ذو كفاءة عالية يساعدوا على تعزيز االرتقاء بصحة المجتمع وقادرات على 
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ندوة تثقيفية عن 

 الرضاعه الطبيعية

مركز رعاية 

االمومة والطفولة 

 بقرية فيشا

 82/77/8172 مركز المحمودية
االمهات وهيئة 

 التمريض 

تثقيفية عن ندوة 

 الفحص الذاتى للثدى

مركز رعاية 

االمومة والطفولة 

 بقرية فيشا

 81/77/8172 مركز المحمودية
هيئة التمريض 

 والعاملين بالمركز

ندوة تثقيفية عن 

 االمراض الطفيلية

 ونظافة البيئة

ة الصحية الوحد

 بقرية صفط العنب
 81/77/8172 م حمادةمركز كو

اهالى القرية 

 المترددين على

 الوحدة

تثقيف صحى عن 

كيفية التحكم بالعدوى 

 ومنعها

مكتب صحة صفط 

 العنب
 الممرضات بالمركز 82/77/8172 مركز كوم حمادة
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نشطة القسم ب "
 
 "القرى الريفيةا

 :الزيارات المنزلية -

 التاريخ المركز القريةاسم  عنوان النشاط
الفئة 

 المستهدفة

زيارات منزلية بقرية 

 غزال زاوية

قرية زاوية 

 غزال
 اهالى القرية 1/77/8172 مركز دمنهور

زيارات منزلية بقرية 

 رقونز
 1/77/8172 مركز دمنهور قرية زرقون

اهالى قرية 

 زرقون

زيارات منزلية بقرية 

 افالقة البلد
 71/77/8172 مركز دمنهور قرية افالقة البلد

اهالى قرية 

 افالقه

زيارات منزلية بقرية 

 فيشا
 قرية فيشا

مركز 

 المحمودية
71/77/8172 

اهالى مركز 

 المحمودية

زيارات منزلية بقرية 

 صفط العنب

قرية صفط 

 العنب

مركز كوم 

 حماده
71/77/8172 

اهالى مركز 

 كوم حماده

بقرية زيارات منزلية 

 ششت االنعام

قرية ششت 

 االنعام

مركز ايتاى 

 البارود
71/77/8172 

اهال مركز 

 ايتاى البارود
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نشطة القوافل الطبية -
 
 :ا

 الفئة المستهدفة التاريخ المركز المكان القافلةعنوان 

قافلة طبية بعنوان صحة 

اوالدنا تهمنا لزيادة الوعى 

عن مرض الجديرى وكيفية 

 الوقايه

 71/77/8172 مركز دمنهور قرية افالقة
اهالى القرية وطلبة 

 المدارس

 

قافلة صحية بعنوان صحتك 

والمشاركة فى حملة اولويتك 

 مليون صحة011

زاوية قرية 

 غزال
 71/77/8172 مركز دمنهور

اهالى القرية 

واالمهات فى 

 الوحدات الصحية

 

 

 

قافلة طبية شاملة للكشف 

المبكر وعمل التحاليل 

المعملية وصرف االدويه 

 لجميع التخصصات بالمجان

 

 

 

 

 

قرية عوض 

 كشك
 1/78/8172 مركز المحمودية

المحمويه اهالى مركز 

قرى الوالقرية و

 المجاوره
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قافلة طبية للتوعية عن 

مرض سرطان الثدى والوقاية 

 منه

قام بها اعضاء هيئة التدريس 

بالقسم بمشاركة الكلية 

 ووكالة البيئة 

 قرية كفر الشيخ
مركز ايتاى 

 البارود
72/7/8172 

فئات اعمار مختلفة 

 من اهالى القرية

قافلة طبية للتوعية عن 

مرض سرطان الثدى والوقاية 

قام بها اعضاء هيئة  منه

التدريس بالقسم بمشاركة 

 الكلية ووكالة البيئة

قرية نكال 

 العنب

مركز ايتاى 

 البارود
 السيدات بالقرية 77/7/8172

ندوة تثقيفية عن االسعافات 

 االولية

 قامت بها د/ امل يوسف

 معهد سكنيدة
االزهر الشريف 

 بمنطقة البحيرة
82/71/8172 

اولياء االمور 

 والعاملين بالمعهد

ندوة عن كيفية االكتشاف 

 المبكر لسرطان الثدى

بالمجلس القومى للمراة 

 وقامت بها د/ سحر الصقار 

المعهد القومى 

االورام 

 بدمنهور

 82/71/8172 مركز دمنهور

والعاملين السيدات 

بالجهات الحكوميه 

 بمحافظة البحيرة

ندوة تثقيفية بعنوان حياة 

وردية لحياة صحية عن كيفية 

 الكشف المبكر لسرطان الثدى

د/ امل عطية بمشاركة المعهد 

 القومى لالورام بدمنهور

 2/78/8172 جامعة دمنهور كلية التمريض 

جميع العاملين بالجامعه 

والحهات الحكوميه والخاصه 

 بالمحافظة وطالبات الكلية
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