
 جراحةكلية الطب وال

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 2019/2020ما تم من أنشطة الكلية للعام الدراسى 

 الكليات المشاركة المكان التاريخ النشاط

    القوافل الطبية

اسنان وعالج طبيعى وصيدلة  وحدة صحة االسرة بهرم سيتى 27/11/2019 قافلة هرم سيتى
واعالم وهندسة واقتصاد 

 وتربية وفنون تطبيقية

اسنان وعالج طبيعى وصيدلة  عمارة 15منطقة ال  11/12/2019 عمارة 15قافلة ال 
واعالم وهندسة واقتصاد 

وتربية وفنون تطبيقية ولغات 
 وترجمة

 اكتوبر 6روتارى نادى  عمارة 15منطقة ال  9/1/2020 عمارة 15قافلة ال 

  مركز اوسيمقرية برطس  20/2/2020 قافلة قرية برطس

    الندوات

ندوة عن االكتشاف المبكر 
 لسرطان الثدى

 طب عمارة 15سيدات منطفة ال  9/1/2020

ندوة عن االكتئاب وعالقته 
 باالنتحار

 اعالم ( بمبنى هندسة1126قاعة ) 19/2/2020
 
 



    حمالت التوعية

 طب اهالى هرم سيتى 27/11/2019 حملة توعية عن قمل الرأس

توعية عن العادات حملة 
 الصحية السليمة

 طب اهالى هرم سيتى 27/11/2019

 9/1/2020 حملة توعية عن سرطان الثدى

 

 طب عمارة 15سيدات منطفة ال 

حملة توعية عن اخطار 
 الموبيل

 طب العيادات الخارجية 4/12/2020

حملة توعية عن االسعافات 
 االولية

 طب مول الجامعة 29/10/2019

عن اضرار حملة توعية 
المنشطات المستخدمة فى 

 صالت الجيم

 طب مول الجامعة 24-26/11/2020

 بنك الدم بالمستشفى مول الجامعة 26/11/2020-24 حملة توعية عن التبرع بالدم
 

 العيادات الخارجية 16/12/2020 حملة توعية عن سرطان الدم
 

 طب

حملة توعية عن االمراض  45

 الطفيلية 

كليات الجامعة والفئة  9/11-18/12/2019
المستهدفة اعضاء هيئة 

التدريس والطالب والموظفين 
 والعمال

 طب
 
 
 
 



حملة توعية عن فيروس 
 الكورونا

اتحاد الطالب واسرة  مول الجامعة 1-3/3/2020

Creative youth 

اتحاد الطالب واسرة  مول الجامعة 3/3/2020-1 حملة توعية عن التبرع بالدم

Creative youth 

حملة تبرع بالمالبس لصالح 
 عمال الجامعة

اتحاد الطالب واسرة  معمل المهارات بالمستشفى 3/3/2020

Creative youth 

االشتراك فى احتفال وزارة 
 البيئة باليوم العالمى لالوزون

  فندق نيل تاور 16/9/2019

االشتراك فى احتفال الجامعة 
 ببدء العام الدراسى 

مجلس خدمة المجتمع وتنمية  عمارة 15منطقة ال  11/10/2019
 البيئة

وحدة الصيدلة االكلينيكية  اجازة نصف العام تدريب طلبة كلية الصيدلة
 بالمستشفى

 طب

عمارة  15تشغيل عيادة ال 

 يوميا 

 طب اسنان وعالج طبيعى عمارة 15منطقة ال  وحتى االن 12/1/2020من 

 

 وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع

 الغريبا.د/ عزة 


