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السيد الأستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
تحية طيبة وبعد....

نشكركم على حسن تعاونكم المثمر والبناء مع إدارة الكلية لإنجاح الأسبوع البيئي
للكلية .
 مرفق طى كتابنا هذا تقرير عن فعاليات األسبوع البيئي لكلية الطب جامعه المنوفية
فى الفترة من 8141/41/ 41 -41م

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام ،،،،،،،
وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ا.د /محمود عبد العزيز قورة

تقرير عن الأسبوع البيئي الثقافي لكلية الطب
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جامعه المنوفية في الفترة من  41 – 41أكتوبر 8141
تحت عنوان

مــن أجـــــــل صحــــــة أفضــــــل
تم اإلعداد لألسبوع البيئي للكلية وذلك بإعداد المقترح لفعاليات األسبوع وذلك تحت إرشادات السيد األستاذ
الدكتور  /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وذلك بإعداد ( لوجو ) خاص باألسبوع
البيئي الثقافي بالكلية وكذا بأعداد ( مطوية توضح فعاليات األسبوع البيئة الثقافي للكلية )

ومرفق طي هذا التقرير نماذج من ( لوجو اللاسبوع  ،المطوية ).
بدأت الفعاليات لألسبوع على النحو التالى -:
يوم الاحد الموافق 8141/41/41م
حملة الكشف المبكر عن السكر والسمنة وضغط الدم باإلدارة العامة بالجامعة والتي تتضمن اآلتي -:






عمل تحليل سكر عشوائي
عمل تحليل سكر تراكمي
قياس الضغط
قياس الوزن
قياس معدل كتلة الجسم
وذلك مجانا لجميع العاملين باإلدارة العامة للجامعة.

الإثنين -: 8141/41/41
حملة الكشف المبكر عن السكر والسمنة وضغط الدم بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية والتي تتضمن اآلتي
-:







عمل تحليل سكر عشوائي
عمل تحليل سكر تراكمي
قياس الضغط
قياس الوزن
قياس معدل كتلة الجسم

وذلك مجانا لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية
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ندوة عن السمنة
بقاعة المؤتمرات بمركز المعلومات الدور الرابع باإلدارة العامة للجامعة.
والتي يحاضر فيها -:

.1
.2
.3
.4

د /مصطفى بكرى حامد مدرس مساعد بقسم الباطنة والغدد الصماء والسكر بكلية الطب جامعة المنوفية
أ.م.د /نجالء فتى برسيم أستاذ مساعد بقسم األطفال بكلية الطب جامعة المنوفية
أ.د /صالح محسن نجا أستاذ التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعه المنوفية
.د /هيثم رضا بدر مدرس مساعد بقسم الباطنة والغدد الصماء والسكر بكلية الطب جامعة المنوفية
مرفق طى هذا التقرير صور وفعاليات الندوة .

الاربعاء -: 8141/41/41
حملة الكشف المبكر عن السكر والسمنة وضغط الدم بالكلية والتي تتضمن اآلتي -:






عمل تحليل سكر عشوائي
عمل تحليل سكر تراكمي
قياس الضغط
قياس الوزن
قياس معدل كتلة الجسم

دورة إسعافات أولية لمعلمي محافظة المنوفية بمعمل المهارات بالكلية.
 بواقع عدد ( )2من كل مدرسة للتدريب على اإلسعافات األولية لمدة يوم واحد من الساعة التاسعة صباحا حتى
الواحدة ظهرا.
 هذا من أجل رفع الوعي الصحي لدى المعلمين للمحافظة على أرواح التالميذ
 قد تم تقديم الخدمة في التدريب على اإلسعافات األولية لعدد(08مدرس ) من مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
 قد تم تقديم الخدمة في حملة الكشف المبكر عن السكر والسمنة وضغط الدم على مدار الثالثة أيام فى اإلدارة
العامة للجامعة  ،مديرية التربية والتعليم  ،كلية الطب لعدد (1888حالة )

الخميس -: 8141/41/41
لقاء مع أبطال حرب أكتوبر
لقاء مع السيد اللواء  /محمد عمر أحد أبطال حرب أكتوبر ومؤلف سلسلة أفالم ( رجال من ذهب ) وعرض فيلم عن حرب
االستنزاف بقاعة المؤتمرات بمركز المعلومات الدور الرابع باإلدارة العامة للجامعة .

بحضور السيد األستاذ الدكتور  /عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وحضور السيد األستاذ الدكتور  /محمود عبد العزيز قورة وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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وحضور السيد األستاذ الدكتور  /عميد كلية التربية الرياضية جامعه المنوفية.
وحضور السيد األستاذ الدكتور  /عميد كلية الصيدلة جامعه المنوفية.
وبعض اإلداريين بالجامعة  ،وقطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بالجامعة  ،وطالب من كلية التربية الرياضية
وكذا طالب من المدرسة األمريكية  ،وطالب من مدرسة األلسن  ،وطالب من مدرسة ميت فارس اإلعدادية إدارة
بركة السبع التعليمية
بدأ االحتفال من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا .
وقد قدم طالب المدارس األمريكية من مختلف األعمار بعض الحفالت الموسيقية والعروض الراقصة والغنائية
الخاصة باحتفاالت ذكرى حرب أكتوبر المجيدة .
ولقاء السيد اللواء  /محمد عمر عن بطوالت الجنود والضباط والشهداء في حرب االستنزاف وحرب أكتوبر
المجيدة .
ثم تم عرض الفيلم التسجيلي ضمن مجموعة افالم ( رجال من ذهب ) على السادة الحضور .
قافلة طبية إلى قرية تلوانة مركز الباجور وقد تم تقديم الخدمة لعدد(  212حالة) في تخصصات
الباطنة – ألأطفال – الجلدية والتناسلية – العظام – ألأنف والأذن والحنجرة –النفسية والعصبية – والمخ
والأعصاب – وطب وجراحة العين –وطب الأسرة ،

وكيل الكلية
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ا.د /محمود عبد العزيز قورة
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