كهيّ انزًشيط
االَشطّ انًجخًعيّ خالل انخًس سُٕاث انًبضيّ
نكهيّ انخًريض جبيعّ كفر انشيخ
" يٍ  – 3102/3102حخٗ حبريخّ "
االَشطت انًجخًعيّ 3102 /3102
 .1يشبسكخ انكهيخ يغ كهيخ انطت انجيطشٖ فٗ انُذٔح انزثقيفيخ ثؼُٕاٌ (كيفٗ رحًٗ َفغك يٍ االَفهَٕضا
انًٕعًيخ).
 .2ػقذ يٕو رٕػٕٖ رثقيفٗ ػٍ يشض انغكش (ثًُبعجّ االحزفبالد ثبنيٕو انؼبنًٗ نهغكش ٔانزٖ يؼقذ
عُٕيب فٗ انشاثغ ػشش يٍ َٕفًجش ).
 .3يشبسكخ انكهيخ فٗ اػذاد انًؼهٕيبد االعبعيخ ٔانُقبغ انٕاجت يؼشفزٓب ػٍ كيفيخ انحًبيخ يٍ
االَفهَٕضا انًٕعًيخ ٔرى رٕصيؼٓب ػهٗ جًيغ انكهيبد ٔاداساد انجبيؼّ.
 .4ػقذ َذٔح رثقيفيخ نطبنجبد انًذيُّ انجبيؼيخ ثؼُٕاٌ (االسشبداد انٓبيّ ػٍ انؼُبيخ انشخصيخ نهفزيبد
ٔٔعبئم انشاحّ اثُبء انذٔسح انشٓشيخ ,انًحبفظخ ػهٗ َظبفّ انجيئخ انًحيطخ).
 .5ػقذ ٔسشخ ػًم ثكهيخ انزشثيخ انُٕػيخ ػٍ االعؼبفبد االٔنيّ.
 .6انًشبسكخ فٗ االحزفبل ثيٕو انيزيى ٔاػطبء رثقيف صحٗ ػٍ اًْيخ انؼُبيخ ثُظبفخ االعُبٌ ٔانًشبسكخ
فٗ االحزفبل انزشفيٓٗ نالغفبل .
 .7المشاركه فى حملة التبرع بالدم
 .8المشاركة فى مسابقة البحوث االجتماعية على مستوى الجامعات المصرية بعنوان ( دور الجامعاات
فى تقدم البحث العلمى واثر هذا التقدم على المجتمع
 .9عقد ندوه تثقيفيه تحت عنوان  :الحوار البناء والتواصل الفعال"
.11المشاركه فى المسابقه األدبيه الكبرى لعام  3112/3112تحت شعار فى حب مصر فى مجاالت
( شعر الفصحى -شعر العاميه – الشعر الغنائى – التأليف المسرحى – القصه القصيره – المقال –
الروايه).
 .11 .1المشاركة فى المسابقة البحثية بعنوان إعادة تدوير مخلفات القمامة واالستفادة منها فى خدمة
المجتمع بتاريخ  3112/2/32م.
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كهيّ انزًشيط
االَشطت انًجخًعيّ 3102 /3102
 .1ػقذ َذٔح رثقيفيخ ثؼُٕاٌ (انفيشٔعبد انكجذيخ ٔاخطبسْب ٔكيفيخ انٕقبيخ يُٓب ().2114/12/23
 .2رطؼيى غالة انكهيخ ظذ فيشٔط االنزٓبة انكجذٖ انٕثبئٗ ة ثبنزُغيق يغ انًشكض انقٕيي نهًصم
ٔانهقبح ثًذيُّ كفش انشيخ .
 .3يشبسكخ اػعبء ْئيخ انزذسيظ فٗ ثشايج انزؼهيى انًغزًش نٓيئخ انزًشيط ثبنزخصصبد انًخزهفخ
ثبنزؼبٌٔ يغ ْئيخ انزبييٍ انصحٗ ثبنًحبفظخ (يغزشفٗ انؼجٕس )
 .4ػقذ َذِٔ رثقيفيّ ػٍ يشض انغكش ثًُبعجّ االحزفبل ثبنيٕو انؼبنًٗ نهغكش)
 .5االحزفبل ثبنيٕو انؼبنًٗ نهزًشيط (انزٖ يؼقذ عُٕيب فٗ انثبَٗ ػشش يٍ يبيٕ )

االَشطت انًجخًعيّ 3102 /3102
 .1اػطبء َذٔاد رثقيفيخ نطبنجبد انًذيُخ انجبيؼيخ رحذ ػُٕاٌ ( كيفيخ فحص انثذٖ ٔاالكزشبف انًجكش
نغشغبٌ انثذٖ )َٕ( ..فًجش-ديغًجش .)2115
َ .2ذٔاد رثقيفيخ نطبنجبد انًذيُّ انجبيؼيخ رحذ ػُٕاٌ ( االسشبداد انٓبيّ ػٍ انؼُبيخ انشخصيخ
نهفزيبد ٔٔعبئم انشاحّ اثُبء انذٔسح انشٓشيخ ,انًحبفظخ ػهٗ َظبفّ انجيئخ انًحيطخ).
َ .3ذٔاد رثقيفيخ نطبنجبد انًذيُّ انجبيؼيخ رحذ ػُٕاٌ ( االسشبداد انٓبيّ ػٍ اًْيّ انًحبفظخ ػهٗ
َظبفّ انجيئخ انًحيطخ).
 .4ػقذ دٔسح فٗ االعؼبفبد االٔنيخ ثبنكهيخ يٍ خالل يشكض انخذيخ انؼبيّ فٗ انفزشح يٍ 2116/1/31
انٗ .2116/2/14
 .5يشبسكخ اػعبء ْئيخ انزذسيظ فٗ اػطبء انذٔسح انزًشيعيخ (ظًٍ فؼبنيبد انزذسيت ٔانزؼهيى
انًغزًش نٓئيبد انزًشيط) ثًغزشفٗ انصذس – كفش انشيخ ثبنزُغيق يغ االداسِ انًشكضيّ نهزًشيط -
ثٕصاسِ انصحّ
 .6يشبسكخ اػعبء ْئيخ انزذسيظ فٗ اػطبء انذٔسح انزًشيعيخ (ظًٍ فؼبنيبد انزذسيت ٔانزؼهيى
انًغزًش نٓئيبد انزًشيط) ثًغزشفٗ انؼجٕس – كفش انشيخ.
 .7يشبسكّ يؼبَٔٗ ْئيخ انزذسيظ فٗ اػطبء َذٔاد رثقيفيخ ػٍ انؼُبيخ ثحذيثٗ انٕالدح نٓئيخ انزًشيط
فٗ ٔحذح حذيثٗ انٕالدح ثًغزشفٗ كفش انشيخ انؼبو خالل انفصم انذساعٗ االٔل يٍ انؼبو انجبيؼٗ
2116/2115
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كهيّ انزًشيط
االَشطت انًجخًعيّ 3107 /3102
 .0اػذاد ٔرُفيز انذٔسح انخًريضيت انخُشيطيت نٓئيت انخًريض انًكهفت ببنعًم ببنًسخشفٗ انجبيعٗ –
كفر انشيخ فٗ انفخرِ يٍ  3102/7/01انٗ .3107/8/00
َ .2ذِٔ رثقيفيّ ػٍ يشض انزٕحذ
 .3ػقذ َذِٔ رثقيفيّ ػٍ االديبٌ ٔانزذخيٍ ٔربثيشْى ػهٗ صحّ االَغبٌ
 .4ػقذ َذِٔ رثقيفيّ صحيّ ػٍ كيفيّ انحًبيّ يٍ انفيشٔعبد انكجذيّ (ثًصُغ انضيٕد )
 .5ػقذ ٔسشّ ػًم ثبنكهيّ ػٍ "فٗ انذو اآليٍ انغاليّ " ٔرنك ثبنزُغيق يغ انجُك انًشكضٖ
نهزجشع ثبنذو " ثًذيُّ كفش انشيخ
 .6ػقذ ٔسشّ ػًم ػٍ االعؼبفبد االٔنيّ ثبنًذسعّ انثبَٕثّ انصُبػيّ نهجُبد ثًذيُّ كفش انشيخ
 .7عقد ورشه عمل عن منع الحوادث بين االطفال باحدى المدارس باحدى قارى المحافهاه قاام بهاا
مجموعه من معاونى هيئه التدريس من قسم تمريض االطفال

االَشطت انًجخًعيّ 3108 /3107
.0ػقذ ٔسشخ ػًم ػٍ االعؼبفبد االٔنيخ ثزبسيخ  2117/9/11ثبداسح انًشٔس-يذيُّ كفش انشيخ
 .2ػقذ ٔسشّ ػًم ػٍ يشض انغكش ٔيعبػفبرّ " ثًشكض انشجبة ٔانشيبظّ" ثًذيُّ كفش انشيخ
 .3ػقذ ٔسشّ ػًم ػٍ االكزشبف انًجكش نغشغبٌ انثذٖ " ثًشكض انشجبة ٔانشيبظّ" ثًذيُّ كفش انشيخ
 .4يشبسكّ انطالة ٔيؼبَٔٗ ْيئّ انزذسيظ فٗ انحًهّ انقٕييّ نهزطؼيى ( نالغفبل ) ثبنًشكض انطجٗ ناليٕيّ
ٔانطفٕنخ ثًذيُّ كفش انشيخ
 .5ػقذ ٔسػ ػًم ػٍ االعؼبفبد االٔنيخ ثكهيبد انجبيؼّ انًخزهفّ (كهيخ انزشثيخ  ,كهيّ االداة  ,كهيّ
انُٓذعّ  ,كهيّ انؼهٕو ) .
 .6ػقذ َذٔح رثقيفيخ ثؼُٕاٌ (يشض انغكشٖ ٔرؤثيشح ػهٗ صحخ انًشأِ ) ثبنًشكض انطجٗ ناليٕيّ ٔانطفٕنخ
ٔكزنك انؼيبداد انخبسجيخ ثبنًغزشفٗ انؼبو قغى انُغبء
.7

يشبسكّ انكهيّ فٗ دٔسِ رذسيجيّ ػٍ َظبو انغبػبد انًؼزًذِ نًشحهّ انذساعبد انؼهيب (ثًشكض

انزطٕيش ثبنجبيؼّ) .
 .8ػقذ ٔسشّ ػًم رحذ ػُٕاٌ ( انًعبيير انذٔنيت العخًبد انًسخشفيبث ٔانًؤسسبث انصحيّ )
ثبنكهيّ
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كهيّ انزًشيط
 .9ػقذ َذٔح رثقيفيخ نطبنجبد انًذيُخ انجبيؼيخ رحذ ػُٕاٌ ( كيفيخ فحص انثذٖ ٔاالكزشبف انًجكش
نغشغبٌ انثذٖ ) ثزبسيخ .2118/3/17
 .11ػقذد َذٔح رثقيفيخ ثؼُٕاٌ (خخبٌ االَبد ٔحأثيرة عهٗ انصحت االَجببيّ) ٔرنك ظًٍ االحزفبل ثبنيٕو
انؼبنًٗ نشفط خزبٌ االَبس ( ثبنٕحذِ انصحيّ ثقشيّ دنقذ ثزبسيخ .)2118/3/18
 .11ػقذ ٔسشخ ػًم ثؼُٕاٌ انخخطيط االسخراحيجيٗ" احذ يعبيير انٓئيت انقٕييّ نضًبٌ انجٕدِ ٔ االعخًبد
ثزبسيخ . " 2118/4/11
.12ػقذ ػذد يٍ ٔسػ انؼًم ٔانُذٔاد انزثقيفيخ انصحيّ ثبنزُغيق يغ عفبسح انًؼشفّ (ٔسػ ػًم ػٍ
االعؼبفبد االٔنيّ ثزبسيخ ٔ , ) 2118/3/21 ,2118/2/13 , 2117/2/6سشخ ػًم ثؼُٕاٌ يٓبساد انقيبدح
ثزبسيخ َ .2118/2/17ذٔح رقيفيخ ثؼُٕاٌ انفيشٔط انكجذٖ ة ٔكيفيّ انحًبيّ ثزبسيخ .2118/4/18
.13ػقذ ػذد "( "2ثشرٕكٕل رؼبٌٔ ثيٍ كهيخ انزًشيط ٔيذيشيخ انزشثيخ ٔانزؼهيى  ٔ ,كهيّ انزًشيط ٔيذيشيخ
انزعبيٍ االجزًبػٗ (2117/9/24نزقذيى انشػبيّ انصحيّ ٔانزثقيف انصحٗ انالصو نكجبس انغٍ ٔ ,دٔس
االيزبو . )..................
 .14يشبسكخ اػعبء ْئيخ انزذسيظ فٗ اػطبء انذٔسح انزًشيعيخ (ظًٍ فؼبنيبد انزذسيت ٔانزؼهيى انًغزًش
نٓئيبد انخًريض نهعُبيّ ببنحبالث انحرجّ ٔانطٕارئ ) ثًغزشفٗ كفش انشيخ انؼبو – ثبنزُغيق يغ
االداسِ انًشكضيّ نهزًشيط -ثٕصاسِ انصحّ .
 .16رى ػقذ احزفبنيّ بًُبسبّ عيذ االو ٔحى حكريى عذد يٍ ايٓبث شٓذاء انٕغٍ ٔثؼط االيٓبد ثبنكهيّ
 .17اعذاد عذد يٍ االدنّ االرشبديّ "دنيم انغاليّ ٔانصحيّ انًُٓيّ ثبنًُشآد انجبيؼيّ  ,دنيم ػٍ
االصيبد ٔانكٕاسس – ثٕاعطّ ا.د .ػًيذ انكهيّ).
 .18رٕصيغ شُطّ سيعبٌ ػهٗ (ػًبل انكهيّ )
 .19صيبسِ غالة ارحبد انكهيّ انٗ داس االيم ناليزبو ٔرٕصيغ يالثظ انؼيذ ثبنًشبسكّ يغ احذٖ
انجًؼيبد االْهيّ ( يٕو انخًيظ انًٕافق . )2118/6/14
 .21صيبسِ ارحبد غالة انكهيّ ٔ ,يًثهيٍ ػٍ انطالة ٔ,يؼبَٔٗ ْيئّ انزذسيظ نذاس االيم ناليزبو ,
ٔرقذيى انٓذايب ٔ,قعبء يٕو رشفيٓٗ يغ اغفبل انذاس ٔرنك يٕو االثُيٍ انًٕافق 2118/6/18
ثًُبعجّ ػيذ انفطش .
 .21رى انزُغيق يغ عفبسِ انًؼشفّ نؼًم خطّ اخالء نًجُٗ انكهيّ فٗ حبنّ حذٔس كٕاسس أ حشائق
كًب اَّ عزُظى َذِٔ رؼشيفيّ نٓزا انغشض (عزقٕو عفبسِ انًؼشفّ ثذػِٕ يزخصص يٍ اداسِ
انذفبع انًذَٗ ) ٔ,عٕف رؼقذ ثؼذ االَزٓبء يٍ اػًبل االيزحبَبد ٔاػالٌ انُزبئج ....
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يشبركّ انكهيّ يع كهيّ انطب انبيطرٖ فٗ انُذِٔ انخثقيفيّ:
" كيف ححًٗ َفسك يٍ االَفهٕاَزا انًٕسًيّ"

 إعطبء َذٔة حثقيفيت نطبنببث انًذيُّ انجبيعيّ ححج عُٕاٌ:
" اإلرشبداث انٓبيت عٍ انعُبيت انشخصيت نهفخيبث ٔٔسبئم انراحت أثُبء انذٔرة انشٓريت ،
ايضب كيفيّ انًحبفظّ عهٗ َظبفّ انبيئّ انًحيطّ (احذٖ حهقبث االْخًبو بصحّ انًراِ)

 عقد ورشه عمل بكليه التربيه النوعيه عن االسعافات االوليه
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المشاركه فى االحتفاالت بيوم اليتيم واعطاء تثقيف صحى عن
اهميه العنايه بنظافه االسنان  ،والمشاركه فى االحتفال الترفيهى

*مشاركة الطالب فى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل االطفال
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كهيّ انزًشيط
حفلة عيد االم وتكريم أم الشهيد للعام الجامعى 7102/7102



ندوة تثقيفية عن ختان االناث باحدى قرى محافظة كفر الشيخ
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ندوة عن االسعافات االولية بالكلية

ورشة عمل بعنوان التخطيط االستراتيجيى" احد معايير الهئية القوميه لضمان الجوده و االعتماد
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كهيّ انزًشيط
يوم توعوى تثقيفى عن مرض السكر (بمناسبه االحتفاالت باليوم العالمى للسكر )

ورشة عمل عن البحث العلمى وتطبيقاته
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