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 2019/2020عام الجامعي لللكلية التمريض  البيئةخدمة المجتمع وتنمية  شئونقطاع  خطة

 

ات وطالب المستشفيبالطالب والعاملين بالكلية والجامعة وهيئة التمريض والمرضى  العلمية وتستهدف: أنشطة تخصصية تنفذ بواسطة األقسام أوال

 المدارس وقري الدقهلية واألطفال والمسنين

 

 

 نشطةاال

 

 الفئة المستهدفة

 

 مكان التنفيذ

 

 المسئول عن

 التنفيذ 

 الفترة الزمنية

 

 مؤشرات النجاح

 

 التوعية الصحية لالطفال  عن:
 صحة الفم واالسنان -أ

 تاثير وسائل االعالم علي سلوك الطفل -ب
 الغذاء الصحي  -ت

 الوقاية من الديدان المعوية في االطفال

االطفال بمركز رعاية 

وتنمية 

)حضانة ةلالطفو

 الجامعة (

وتنمية مركز رعاية 

)حضانة ةالطفول

 الجامعة (

قسم تمريض 

 االطفال 

سبتمبر /اكتوبر/ 

 نوفمبر / ديسمبر

2019 

زيادة وعى الفئة 

 المستهدفة

 :محاضرات  تثقيفية عن 
 التشنجات في االطفال -أ

 الكساح في االطفال  -ب
 التسمم الغذائي -ت
 الحساسية الجلدية في االطفال  -ث
 ن المعوية في االطفال الديدا -ج
 

مستشفي االطفال  امهات االطفال  

الجامعي بجامعة 

 المنصورة 

 

قسم تمريض 

 االطفال 

اكتوبر/  سبتمبر/

نوفمبر / ديسمبر 

2019 

 

زيادة وعى الفئة 

 المستهدفة

 عقد دورات تثقيفية عن :

االكتشاف المبكر للمشاكل الصحية لدى  -أ
االطفال مثل سوء التغزية واالمراض 

 المعدية
كيفية الوقاية والتحكم باالمراض الصحية  -ب

 المختلفة
 التغزية السليمة لدى االطفال -ث

طالب المدارس 

 االبتدائى واالعدادى

 

المدارس بمدينة 

 المنصورة

 قسم تمريض

 المجتمع  صحة 

االكتشاف المبكر  2019اكتوبر 

المراض التي تصيب 

 االطفال
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 محاضرات تثقيفية عن:

 ي تعديل السلوك عند االطفال اساليب التعزيز ف -أ

 التوحد في االطفال -ب
 كيفية االعداد للمدرسة -ت
 امراض سوء التغذية في االطفال -ث

 الوقاية من امراض الجهاز التنفسي في االطفال -ج
 الوقاية من االمراض الجلدية في االطفال

االمهات والمعلمات  

 بمركز رعاية وتنمية

الطفولة )حضانة 

 الجامعة(

 

المدارس بمدينة 

 المنصورة

قسم تمريض 

 االطفال 

 و نوفمبر أكتوبر 

 2019ديسمبر 

 

 و مارس فبراير

 2020 و ابريل

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة

 المستهدفة

Exam Stress 

 الضغوط الناتجة عن االمتحانات

الطالب مرحلة 

البكالوريوس 

 والدراسات العليا

قاعة المؤتمرات بكلية 

التمريض جامعة 

 المنصورة

قسم التمربض 

طنى البا

 والجراحى

زيادة وعى الفئة  2019اكتوبر 

 المستهدفة

السيدات بعيادة  توعيةالسيدات عن سرطان المبيض 

 أمراض النساء

قساااااام تمااااااريض  عيادة أمراض النساء 

صاااااااحة الماااااااراة 

 والتوليد

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2019اكتوبر 

 المستهدفة

السن بدار جميع كبار  الفحوصات الدورية فاعليه وأهميه ندوة تثقيفه عن 

 األمل للمسنين

للمسنين  لدار األم

 بالمنصورة

قساااااام تمااااااريض 

 المسنين

ن وعااااااااى الفئااااااااة تحساااااااا 2019أكتوبر 

 المستهدفة

 ندوة بعنوان: 

 food and scince 

 food and enviroment 

هيئة التمريض 

واالطباء والموظفين 

والعاملين 

بالمستشفيات 

 والمراكز الصحية

قاعة المؤتمرات بكلية 

يض جامعة التمر

 المنصورة

 قسم تمريض

 المجتمع صحة 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2019نوفمبر 

 المستهدفة

ندوه للعامالت فى الكليه عن كيفيه التعامل مع  

 اعراض سن الياس

قسم تمريض  كليه التمريض الموظفات بالكليه

صحة المراة 

 والتوليد

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2019نوفمبر 

 المستهدفة

هيئة التمريض  ندوة حقوق المريض 

واالطباء والموظفين 

والعاملين 

بالمستشفيات 

 والمراكز الصحية

قسم التمربض  مستشفي الجامعة

الباطنى 

 والجراحى

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2019نوفمبر

 المستهدفة
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السيدات بعياده  ندوه لتوعيه السيدات عن سرطان عنق الرحم 

 امراض النساء

قسم تمريض  عياده امراض النساء

مراة صحة ال

 والتوليد

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2019ديسمبر 

 المستهدفة

 التعامل مع الضغوط أثناء الدراسةاليات  

 واالمتحانات

 

 

طالب مدارس 

العامة بمدينة  الثانوية

 المنصورة

 مدارس الثانوية

 بالمنصورة العامة

قسم التمريض 

 النفسي والصحة

 النفسية

 2019 ديسمبر

 

 زيادة نسبة الوعي لدي

 مدارس الثانويةطالب ال

ى  أثناء فترة الحمل والوالدة و ف ةالعالمات المنذر 

 فترة النفاس

السيدات بعد الوالدة 

 الطبيعية والقيصرية

قسم تمريض  عياده امراض النساء

صحة المراة 

 والتوليد

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020فبراير 

 المستهدفة

في  ردور المشاعر السلبية والسلوك الغير متحض 

سلوك العكسي في مكان العمل بين حدوث ال

 الممرضات

هيئة التمريض 

 بمستشفيات الجامعة

قاعة المؤتمرات بكلية 

التمريض جامعة 

 المنصورة

قسم إدارة 

 التمريض 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020فبراير 

 المستهدفة

 وطرق التعامل( األطفال )األسباب عنف 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس

 والعاملين بالكلية

 -ريضكليه التم

 جامعه المنصوره

قسم التمريض 

 النفسي والصحة

 النفسية

 2020 فبراير

 

 

 زيادة وعي أعضاء هيئة

 التدريس والعاملين بالكلية

بأسباب العنف عند 

 األطفال

 وطرق الوقاية

 أباء وأمهات أطفال وأمهات أطفال التوحد النفسية لدي أباء الضغوط 

 التوحد

 

 

الخارجية  العيادات

 األمراض بقسم

 النفسية

 

قسم التمريض 

 النفسي والصحة

 النفسية

 2020 مارس

 

 زيادة الوعي لدي أباء

 وأمهات أطفال التوحد

 بالضغوط النفسية لديهم

 وتحسين

تصميم ومصداقية أداة لقياس المخاطر البيئة التي  

 تؤثر على المرضي

هيئة التمريض 

 بمستشفيات الجامعة

قاعة المؤتمرات بكلية 

التمريض جامعة 

 لمنصورةا

قسم إدارة 

 التمريض 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020مارس 

 المستهدفة

  

حمالت لمتابعة العاملين بالجامعة للمشاكل  10

الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر وهشاشة 

 العظام

هيئة التمريض 

والموظفين  واألطباء

والعاملين 

بالمستشفيات 

 والمراكز الصحية

قاعة المؤتمرات بكلية 

جامعة التمريض 

 المنصورة

 قسم تمريض

 المجتمع صحة 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020مارس

 المستهدفة
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توعيةالسيدات عن التهابات الجهاز التناسلى التى  

 تصيب الحوامل 

السيدات بعيادة 

 أمراض النساء

قسم تمريض  عيادة أمراض النساء 

صحة المراة 

 والتوليد

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020مارس 

 المستهدفة

 المريض المصاب بالسرطان  تغذية 
 

 

المرضي المصابون 

 بالسرطان وأمهاتهم 

مركز األورام بجامعة 

 المنصورة 

قسم تمريض 

 االطفال 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020مارس 

 المستهدفة

صحة الفم واالسنان واللثة  للمريض المصاب  

 بالسرطان  

المرضي المصابون 

 بالسرطان وأمهاتهم 

مركز األورام بجامعة 

 لمنصورة ا

قسم تمريض 

 االطفال 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020مارس 

 المستهدفة

جميع كبار السن بدار  التغذية الصحية لكبار السن ندوة تثقيفه عن 

 األمل للمسنين

للمسنين  لاألم نادي

 بالمنصورة

قسم تمريض 

 المسنين

ن وعااااااااى الفئااااااااة تحساااااااا 2020 مارس 

 المستهدفة

ية بعد الوالدة توعيةالسيدات عن الوالدة الطبيع 

 القيصرية

السيدات الحوامل بعد 

 القيصريه

قسم تمريض  عيادة أمراض النساء

صحة المراة 

 والتوليد

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020ابريل

 المستهدفة

مركز  واالجتماعي لدي مرضي الدعم النفسي 

 المنصورة األورام بجامعة

 مرضي مركز األورام

 بجامعة المنصورة

 

 مركز األورام

 المنصورة بجامعة

 

قسم التمريض 

 النفسي والصحة

 النفسية

تقديم الدعم النفسي  2020ابريل 

 علي أهمية الدعم والتأكيد

 االجتماعي لدي مرضي

 مركز األورام

المضاعفات الناتجة عن مرض السكرى وكيفية  

 تجنبها التعامل معها

 -الموظفين وعمال

معاونى واعضاء هيئة 

 الطالب -التدريس

ات بكلية قاعة المؤتمر

التمريض جامعة 

 المنصورة

قسم التمربض 

الباطنى 

 والجراحى

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020ابريل 

 المستهدفة

السيدات بعيادة  توعية السيدات عن الفحص الذاتي للثدي 

 أمراض النساء

قسم تمريض  عيادة أمراض النساء

صحة المراة 

 والتوليد

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020ابريل

 المستهدفة

الموظفات والعاملين  ة الصدرية في االطفالاالزم 

في جمعية نور الهدي 

 الخيرية بالمنصورة 

جمعية نور الهدي 

 الخيرية بالمنصورة 

قسم تمريض 

 االطفال 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020ابريل 

 المستهدفة
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الموظفات والعاملين  استخدام المضادات الحيوية في االطفال 

في جمعية نور الهدي 

 منصورة الخيرية بال

جمعية نور الهدي 

 الخيرية بالمنصورة 

قسم تمريض 

 االطفال 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020ابريل 

 المستهدفة

المرضى والتمريض  اوىاالثار الجانبية وكيفية التعامل مع العالج الكيم 

 بمستشفى الجامعة

قسم التمربض  مستشفي الجامعة 

الباطنى 

 والجراحى

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020مايو 

 مستهدفةال

 محاضرات تثقيفية عن: 
 صعوبات التعلم في االطفال  -أ

 اساليب التعزيز في تعديل السلوك عند االطفال

الموظفات والعاملين 

 بكلية التمريض  

قاعة المؤتمرات بكلية 

التمريض جامعة 

 المنصورة

قسم تمريض 

 االطفال 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020 مايو

 المستهدفة

 وقلة االنتباه لدي األطفال فرط الحركة 

 طرق الوقاية والعالج( –األعراض  –)األسباب 

 

 

 

 أباء وأمهات أطفال

 فرط الحركة وقلة

 االنتباه

 العيادات

 الخارجية بقسم

 األمراض النفسية

قسم التمريض 

 النفسي والصحة

 النفسية

 زيادة الوعي لدي أباء 2020مايو 

 وأمهات أطفال فرط

 الحركة وقلة االنتباه

 بأسباب وأعراض وطرق

 الوقاية والعالج للمرض

إرشادات للسيدات الحوامل قبل إجراء الوالدة  

 سنفاالقيصرية و العناية الذاتية للسيدات في  فترة ال

 

السيدات الحوامل التى 

ستجرى لهم والدة 

 قيصرية

اقسام النساء والتوليد 

بمستشفى المنصورة 

 الجامعى

قسم تمريض 

صحة المراة 

 دوالتولي

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020يونيو 

 المستهدفة

بفتره ما بعد الوالدة عن الرضاعه  تتوعية السيدا 

 الطبيعية 

 

اقسام النساء والتوليد  السيدات بعد الوالدة

بمستشفى المنصورة 

 الجامعى

قسم تمريض 

صحة المراة 

 والتوليد

 

 2020يونيو 

 

زياااااااااادة وعاااااااااى الفئاااااااااة 

 المستهدفة

جمياااااااااااع العااااااااااااملين  الوقاية من هشاشة العظام  كيفيه ندوة تثقيفه عن 

والعاااااااامالت بالكلياااااااة 

 والجامعة

قاعة المؤتمرات بكلياة 

التمااااااااريض جامعااااااااة 

 المنصورة

قساااااام تمااااااريض 

 المسنين 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020يونيو 

 المستهدفة

كيفية استخدام البارتوجرام وميكانيكية الوالدة  

 الطبيعية 

 

لطالبات كلية 

 التمريض

قسم تمريض  ة كشك الوالد

صحة المراة 

 والتوليد

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020يوليو 

 المستهدفة
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السيدات بعيادة  توعية السيدات عن بطانة الرحم المهاجرة 

 أمراض النساء

قسم تمريض  عيادة أمراض النساء

صحة المراة 

 والتوليد

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020يوليو 

 المستهدفة

 ايير بيئة التعلمندوة عن تطوير وقياس مصداقية مع 

 العملية بكلية التمريض

أعضاء هيئة التدريس 

والهيئة المعاونة بكلية 

 التمريض

قاعة المؤتمرات بكلية 

التمريض جامعة 

 المنصورة

قسم إدارة 

 التمريض 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020أكتوبر 

 المستهدفة

عرض الخبرات العلمية ألساتذة القسم لعرض الرؤى  

 ية لتحسين التخصصوالمقترحات المستقبل

أعضاء هيئة التدريس 

والهيئة المعاونة بكلية 

 التمريض

قاعة المؤتمرات بكلية 

التمريض جامعة 

 المنصورة

قسم إدارة 

 التمريض 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020نوفمبر

 المستهدفة

الموظفات والعاملين  تأثير التكنولوجيا الحديثة علي سلوك االطفال 

في جمعية نور الهدي 

 ة بالمنصورة الخيري

جمعية نور الهدي 

 الخيرية بالمنصورة 

قسم تمريض 

 االطفال 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020مايو 

 المستهدفة

الموظفات والعاملين  االسعافات االولية في االطفال   

في جمعية نور الهدي 

 الخيرية بالمنصورة 

جمعية نور الهدي 

 الخيرية بالمنصورة 

قسم تمريض 

 االطفال 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2020يوليو

 المستهدفة

 سالتنمر وكيفية الدفاع عن النف 

 

طالب المدارس 

 االبتدائية

 بمدينة المنصورة

 

 المدارس االبتدائية

 بمدينة المنصورة

قسم التمريض 

 النفسي والصحة

 النفسية

 2019 أكتوبر

 

 

 انخفاض نسبة التنمر بين

 طالب المدارس االبتدائية

 : وتشمل سعافات األوليةبرامج التدريب على اإل.1 

 مقدمة في اإلسعافات األولية

 الشرقة• 

 وغيبوبة السكراإلغماء • 

 التشنجات • 

 شمسالضربة •  

 التسمم• 

 الحروق• 

 الغرق• 

 اللدغات العض و• 

 الكسور والجبائر• 

 الطالب 

  الممرضات 

   قطاعات المجتمع

 المختلفة

 -مريضكليه الت

 جامعه المنصوره

 

مستشفيات جامعة 

 المنصورة

 

قسم تمريض العناية 

الحرجة 

 والطواريء

خالل العام 

 األكاديمي

2019-2020 

 

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة

 المستهدفة
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 االجروح• 

 خارجيالنزيف ال•

 تاضمادال•

المشاركة في الحمالت الطبية بالمدن والمحافظات  

 وتشمل: األخرى

 اإلغماء والغيبوبة السكرية• 

 التشنجات واإلغماء• 

 الشمسضربة • 

 التسمم• 

 اللدغات العض و •

 الكسور والجبائر• 

 الجروح•

 االنزيف االخارجي• 

 الضمادات• 

 قياس ضغط الدم• 

 قياس مستوى السكر في الدم• 

 فحص التهاب الكبد الفيروسي• 

 

 

قطاعات المجتمع 

 المختلفة

قطاعات المجتمع 

 المختلفة

قسم تمريض العناية 

الحرجة 

 والطواريء

خالل العام 

 ألكاديميا

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة

 المستهدفة

 (BLS)برامج التدريب على دعم الحياة األولي ) 

 تفعيل نظام االستجابة لحاالت الطوارئ

 إنقاذ الحياةسلسلة  •

 مهارة استخدام جهاز الصدمات الذاتي• 

 اإلنعاش القلبي الرئوي للبالغين• 

 اإلنعاش القلبي الرئوي لألطفال• 

 لرئوي للرضعاإلنعاش القلبي ا• 

 الحياة األساسية خوارزمية دعم• 

 اإلستلقاءوضعية • 

 الطالب 

 الممرضات 

  قطاعات المجتمع

 المختلفة

 

 -كليه التمريض

 جامعه المنصوره

 

مستشفيات جامعة 

 المنصورة

قسم تمريض العناية 

الحرجة 

 والطواريء

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2019-2020

 المستهدفة

 وتشمل: برنامج دعم الحياة المتقدم.  

 اإلنعاش القلبي الرئوي األساسي واإلخفاق األولي•

 إزالة الرجفان• 

 فتح مجرى الهواء و إدخال األنبوبة الحنجرية• 

ممرضات الرعاية • 

 الحرجة

ممرضات رعاية • 

 الطوارئ

 -كليه التمريض

 المنصوره جامعه

 

مستشفيات جامعة 

قسم تمريض العناية 

الحرجة 

 والطواريء

خالل العام 

 األكاديمي

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة

 المستهدفة
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 الوصالت الوريدية• 

 خوارزمية دعم الحياة القلبية المتقدمة• 

 طالب اإلمتياز• 

 

 المنصورة

برامج تدريبية عن إجراءات تمريض العناية  

 الحرجة وتشمل:

 فتح مجري الهواء و إدخال األنبوبة الحنجرية

 تتشفيط القصبة الهوائية• 

 وبة الصدريةاإلعتناء باألنب• 

في وحدة العناية     معايير تقييم المريضنظام • 

 المركزة

ة في وحدة العناي الغير غازية للجسمأجهزة الرصد • 

 المركزة

 غازات الدم • 

 العناية بالقسطرة الشريانية• 

 مراقبة الضغط الوريدي المركزي• 

 التقييم الغذائي• 

 إدخال األنبوب األنف معديه• 

 تغذية معوية• 

 التغذية الوريدية الكلية• 

 عناية التمريض لمرضي الحاالت الحرجة • 

 .أثناء فترة اإلحتضار  

ممرضات الرعاية • 

 الحرجة

ممرضات رعاية • 

 الطوارئ

مستشفيات جامعة 

 المنصورة

قسم تمريض العناية 

الحرجة 

 والطواريء

وعاااااااااى الفئاااااااااة  زياااااااااادة 2019-2020

 المستهدفة

 النظم القلبية برنامج التدريب على اضطراب 

 وتشمل:

 القلب رسمتحديات وإجراءات مخطط  •

 لمحة عامة عن اضطراب النظم القلبية• 

 أنواع اضطراب النظم القلبية• 

 قرائتهاكيفية مخطط اضطراب النظم القلبية  و• 

م من إجراءات إزالة الرجفان وتقويم النظ  مهارات• 

 القلبية

 القلبية خوارزميات اضطراب النظم• 

رضات الرعاية مم•

 الحرجة

ممرضات رعاية • 

 الطوارئ

 طالب اإلمتياز• 

 -كليه التمريض

 جامعه المنصوره

 

مستشفيات جامعة 

 المنصورة

قسم تمريض العناية 

الحرجة 

 والطواريء

خالل العام 

 األكاديمي
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ورشة عمل حول المناهج الحديثة للتهوية .  

 الميكانيكية في التمريض

 لتنفس الصناعيجهاز انظرة عامة على • 

 أساليب التهوية المشتركة والحديثة• 

 التهوية الغير غازية للجسم • 

المبادئ  العشره لبدء استخدام جهاز التنفس • 

 الصناعي

 استراتيجيات الحماية أثناء التهوية• 

دور التمريض في الفطام من جهاز التنفس • 

 الصناعي

رعاية التمريض للمرضى علي جهاز التنفس • 

 عيالصنا

ممرضات الرعاية  •

 الحرجة

 طالب اإلمتياز• 

 

 -كليه التمريض

 جامعه المنصوره

 

مستشفيات جامعة 

 المنصورة

قسم تمريض العناية 

 الحرجة

 والطواريء

2019-2020  
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 بواسطة إدارة الكلية  ووكيل الكلية لشون خدمة المجتمع خارجية تنفذ: أنشطة ثانيا

 

 

 نشطةاال

 

 ة المستهدفةالفئ

 

 مكان التنفيذ

 

 المسئول عن

 التنفيذ 

 الفترة الزمنية

 

 مؤشرات النجاح

 

بالمشااااركة ماااع   مؤسسااىالعقااد سلساااله ماان التااادريب  

   المجلس القومى للسكان 

طالباااات كلياااة االداب  

الخدمااة االجتماعيااة  –

 جامعة المنصورة

مقااااار المجلاااااس   

القااااومى للسااااكان 

 بالدقهلية

قطاااااااااع خدمااااااااة 

  ع المجتم

خالل الفصل  

الدراسى االول 

 والثانى 

  تحسن وعى الفئة المستهدفة

–بيطريااااة –توعيااااة صااااحية –متكاملااااة )طبيااااة قوافااال 

 زراعية (بالتعاون مع الجمعيات االهلية المختلفة 

قطاعاااااااات المجتماااااااع 

 المختلفة

داخااال الجمعياااات 

 االهلية 

قطاااااااااع خدمااااااااة 

 المجتمع

 هدفةتحسن وعى الفئة المست على مدار العام 

بالتعاااون مااع    سلسااله ماان التاادريب والتوعيااة الصااحية 

 بناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية إدارة

طااااااااالب الماااااااادارس  

 الفنية

الماااااااااااااااااااادارس  

 المختلفة

قطاااااااااع خدمااااااااة 

  المجتمع

تحسااااااااان وعاااااااااى الفئاااااااااة    على مدار العام

 المستهدفة

بالتعااااون ماااع المجلاااس القاااومي للساااكان  ساااكانية قوافااال 

 . بالدقهلية 

قطاعات المجتمع 

 المختلفة

 

 مراكز: 

 طلخا

 نبروة

 المنصورة

 اجا

قطاااااااااع خدمااااااااه 

المجتمااااع وتنميااااه 

 البيئة

 -ديسمبر -)أكتوبر

2019.) 

ابريل  -)فبراير

2020.) 

 ن وعى الفئة المستهدفةتحس

 


