
     

  
 

 

 

 4من  1الصفحة 
 

 شطر الطالبات  -/ العلوم الطبية الجطبيقية بالقرياتاقامجها كلية الجي  الفعاليات والأنشطةثقرير مجمع عن 

 هـ9331-9341العام الجامعي  لخدمة المججمع

 املستفيدين اقامتهااتريخ  مكان اقامتها الفعاليات واألنشطة م
عدد 

 املشاركني
 أمساء العضوات 

 املشاركات

1 

فعالٌة معا نتكامل ) لتوعٌة 
االمهات والتأكٌد على 
ضرورة نشر الثقافة 
الصحٌة لجمٌع افراد 

 االسرة(  

اندى احلي املتعلم 
منسوابت مركز  هـ1441-2-16 ابلقرايت

 تعليم الكبار
 عضوات 6

 سلٌمان فاروق منً/ د
 محمود احمد فاطمة/  د
  مظهرى زٌنب بى بى/  د
  موسى اعلٌان افنان/  أ
 العزب  احمد فوزى اٌمان/ د

 د/تقوى صالح احمد دمحم 

2 
 التوعٌة بسرطان الثدى 

املدرسة الثانوية 
 عضوات4 طالبات الثانوي هـ1441-2-28 الثالثة بنات

 

 سلٌمان فاروق منً/ د
  موسى اعلٌان افنان/  أ
  دمحم هللا عطٌة شاهندا/  د
 دبابسة بشٌر شذى/ أ

3   
التعرٌف بطرق التكٌف مع 

املدرسة الثانوية 
 بنات السابعة

 عضوة  2 طالبات الثانوي هـ28-2-1441
 

 سلٌمان فاروق منً/ د
 دمحم بٌومى السٌد اٌمان/ د



     

  
 

 

 

 4من  2الصفحة 
 

 املستفيدين اقامتهااتريخ  مكان اقامتها الفعاليات واألنشطة م
عدد 

 املشاركني
 أمساء العضوات 

 املشاركات

 الضغوط الدراسٌة
 

 

4 

 التوعٌة بسرطان الثدى

اندى احلى املتعلم 
منسوابت مركز  هـ1441-2-29 ابلقرايت

 تعليم الكبار
 عضوات 5

 سلٌمان فاروق منً/ د
 الشٌخ دمحم الشٌخ انتصار د/
 الرافع عبد معاذ هللا هبة/ أ
 دبابسة بشٌر شذى/ أ
  موسى اعلٌان افنان/  أ

5 
العالج الطبٌعً واالم 

 الطمث عن الفتٌات 
 
 

املدرسة املتوسطة 
الرابعة عشر 
 ابلقرايت 

 عضوة 2 املتوسططالبات  هـ27-3-1441
 

 سلٌمان فاروق منً/ د
 أ.هالة تاج السر احمد

 

هشاشة العظام والتغذٌة  6
 السلٌمة

املدرسة املتوسطة 
 عضوات  4 طالبات املتوسط هـ1441-3-28االوىل ابلعقيلة 

 

 سلٌمان فاروق منً/ د
  احمد السر تاج هالة/أ

 د/ نٌفٌن عادل عامر



     

  
 

 

 

 4من  3الصفحة 
 

 املستفيدين اقامتهااتريخ  مكان اقامتها الفعاليات واألنشطة م
عدد 

 املشاركني
 أمساء العضوات 

 املشاركات

 د/ اٌمان فوزي العزب بنات

7 
 التوعٌه بمرض الحصبه

املدرسة املتوسطة 
االوىل ابلعقيلة 

 بنات
 عضوات 3 طالبات املتوسط هـ27-6-1441

 سلٌمان فاروق منً/ د
 أ/ هبة توفٌك  امٌن ابوالرب

 د/ عزة إسماعٌل إسماعٌل

حملة من احٌاها)اسعافات  8
 اولٌه(

املدرسة االبتدائية 
 هـ1441-7-26 السابعه

طالبات املدرسة 
 ومنسوابهتا

 عضوات 4

 سلٌمان فاروق منً/ د
 حجازى دمحم سامٌة/ د

 أ/ شذى بشٌر دبابسة
 أ/ انوار ناجح دمحمابوزٌاد

9 
حملة من احٌاها)اسعافات 

 اولٌه(

املدرسة االبتدائية 
 التاسعه عشر

و املتوسطه الرابعه 
 عشر

 هـ27-7-1441
طالبات جممع 
املدارس  
 ومنسوابته

 عضوات+ 3
 فنيات 2 

 سلٌمان فاروق منً/ د
 حجازى دمحم سامٌة/ د

 د / حسناء عٌد شعبان
 أ.بسمه عوض مؤنس الروٌلً 
 أ.مها ضٌف هللا مطاوع البلوي

 



     

  
 

 

 

 4من  4الصفحة 
 

 املستفيدين اقامتهااتريخ  مكان اقامتها الفعاليات واألنشطة م
عدد 

 املشاركني
 أمساء العضوات 

 املشاركات

حملة من احٌاها)اسعافات  11
 اولٌه(

املدرسة االبتدائية 
 هـ1441-7-28 السابعه عشر

طالبات املدرسة 
 ومنسوابهتا

 عضوات 3
 سلٌمان فاروق منً/ د
 حجازى دمحم سامٌة/ د

 د/ مسعودة حسن عبدالحمٌد

حملة من احٌاها)اسعافات  11
 اولٌه(

املدرسة الثانوية 
 هـ1441-8-3 الرابعه عشر

طالبات املدرسة 
 ومنسوابهتا

 عضوات 3
 سلٌمان فاروق منً/ د
 حجازى دمحم سامٌة/ د

 د/ نٌفٌن عادل عامر

حملة من احٌاها)اسعافات  12
 اولٌه(

املدرسة الثانوية 
 الثالثه

طالبات املدرسة  هـ4-8-1441
 ومنسوابهتا

 عضوات 3
 سلٌمان فاروق منً/ د
 حجازى دمحم سامٌة/ د

 د/ شٌرٌن احمد دمحم

 


