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 تقرير عن 

 انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العالج الطبيعي نشاط و

 ( 2019سبتمبر  -2018سبتمبر للعام الجامعي )

  أوال :
قامت الكلية بعمل قوافل عالجية وارشادية وتثقيفية شهرية يخص العالج الطبيعي واالمراض المترتبة والناتجة عن 

 . القطنية والعنقية  الفقرات  مفاصل أو آالماالوضاع الخاطئة أو خشونة ال
 -كما قامت هذه القوافل الطبية بالمشاركة مع باقي التخصصات الطبية االخرى وهم كالتالي :

 حيث كانت بالمركز الصحي بإهناسيا الخضراء .  :  األولى ة ل القاف  -1
 بالمركز الصحي بقرية اشمنت .  ة الثانية : ل القاف  -2
 الصحي بقرية مازورة بمركز سمسطا .بالمركز  القافلة الثالثة :  -3

 ثانيا :  

 عثمان بن عفان لطلبة المرحلة االبتدائية .  تم تنظيمها لمدرسةالقافلة الرابعة :  
قد كانت ايضا لنفس المدرسة حيث المرحلة االعدادية وقام اعضاء هيئة التدريس بعمل الفحص : القافلة الخامسة 

 .   المدرسينللعمود الفقري لطلبة المدرسة والسادة 
أثناء العالج واالستشارة في القوافل الطبية تم إحالة بعض الحاالت التي تحتاج إلى العالج باألجهزة الطبية لتكملة 

 العالج بعيادة كلية العالج الطبيعي بمقر جامعة بني سويف ) شرق النيل ( . 
 : ثالثا

لبيئي حضره طالب الكلية للتعريف بالكلية وقدراتها  بعمل ندوة تثقيفية أثناء األسبوع اقامت كلية العالج الطبيعي 
وتخصصات العالج الطبيعي وقام أعضاء هيئة التدريس بتخصيص يومي األثنين والخميس من كل أسبوع لعالج 

 الطالب الذين يعانون من المشاكل الطبية ويستطيع العالج الطبيعي المساعدة على حلها .
    رابعا :

بعقد مؤتمر محلي مصغر دعت فيه كبار األساتذة من جامعة القاهرة ) على سبيل المثال  قامت كلية العالج الطبيعي
 ال للحصر ( 

 .ئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ هشام بشرى        نائب رئيس جامعة بني سويف لش  -1

 رئيس اللجنة العلمية بجامعة القاهرة   أ.د/ باسم النحاس       -2
 عضو لجنة قطاع العالج الطبيعي بجمهورية مصر العربية .                                

 عميد كلية العالج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا السابق .                                
 

 خامسا :  
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من  م خليل أ.د/ هشا هاقام بعرض  Osteopathyعن طريق   للعالج كلية العالج الطبيعي بعقد ندوة تثقيفيةقامت 
بجمهورية مصر العربية حيث حضرها أخصائيون العالج   Osteopathyمؤسس مدرسة الواليات المتحدة األمريكية و 

من أخصائيين العالج الطبيعي بمديرية الشئون   الطبيعي التابعين لنقابة العالج الطبيعي في بني سويف وبعض 
وى الخدمة بالمحافظة وإعالم االخصائيين وطلبة االمتياز  الصحية والمراكز والمستشفيات ببني سويف وذلك لرفع مست

وتم عمل ورشة عمل وعالج الحاالت بالكلية التي تستفيد من   كل ما هو جديد في مجال العالج الطبيعيعن 
Osteopathy  أمام السادة الحضور وطلبة الكلية وقد حضر الندوة سعادة أ.د/ فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة

 . لعليا واألبحاث ات الشئون الدراس
 سادسا :

الكلية جاهدة لتدريب جميع طلبة الدفعة األولى التي تخرجت لقضاء اربعة أشهر على االقل من سنة االمتياز   سعت 
 وتم عمل التدريب والندوات العلمية لهم بصفة دورية وذلك لرفع كفاءة خريج الجامعة واستطاعته على المنافسة . 

 سابعا :

الكلية دائما على استغالل المناسبات والمشاركة االجتماعية مثل المولد النبوي وتوزيع الحلوى على السادة  سعت 
 .ء هيئة التدريس والهيئة المعاونة جو من األلفة والمودة بينهم وبين أعضا إلرساء بهاموظفي الكلية والعمال العاملين  

 : ثامنا 
عمل للجودة عن طريق مديرة وحدة الجودة وذلك للوصول للتميز واالرتقاء وورشة   قامت الكلية بعمل وتنظيم ندوتين

 . حضرها أ.د/ عميدة الكلية والسادة وكالء الكلية بمستوى عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 تاسعا :

به  فلت لكلية تكالكلية بعمل إفطار جماعي للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة اإلداريين با قامت 
لمنصب وكيل سعادة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية أ.م.د/ سلوى السبكي بمناسبة تعيينها وترقيتها 

 الكلية .
   عاشرا:

 ا . مقامت الكلية بغذاء جماعي تكفل به أ.د/ شيرين حسن و أ.م.د/ تامر أبو اليزيد لترقية سيادته 
 الحادي عشر :

ا.د/ عميدة  احضره  2018/2019شهر سبتمبر بداية العام الدراسي   فيية بحفل استقبال الطالب الجدد قامت الكل
الكلية والسادة الوكالء الثالثة ومسئولي النشاط الطالبي وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وألقى  

 راضية اعجب بها الطالب والسادة الحضور.كل منهم كلمته للطلبة الجدد وتم عمل حفل غنائي وفرقة استع
 

 الثاني عشر : 
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مدير   حميدةسعادة عميدة الكلية أ.د/ ألفت عبد الرحمن دياب بعقد بروتوكول تعاون مع سعادة أ.د/ عبد الناصر قامت 
بيعي لزيارة  وأخصائيين العالج الطبالكلية إدارة الشئون الصحية للقيام بقوافل مشتركة من السادة أعضاء هيئة التدريس  

 للعاملين بالمصانع . مصانع بني سويف وإعطاء اإلرشادات الالزمة 
في حضور السيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لعمل دورات تدريبية يقوم بها أعضاء  ما تم االتفاق بينهما ك

 .ف العالج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية ببني سوي نيي هيئة التدريس للسادة أخصائ
 

 -: كال من وتم بالفعل القيام بذلك
عظام  لل العالج الطبيعي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وقائم بعمل رئيس قسم  أ.م.د/ محمد فاروق علي          -1

. 
 مدرس بقسم العالج الطبيعي للعظام .      عبد الرحمن د/ ابراهيم رجب  -2
 الطبيعي للعظام . مدرس بقسم العالج              إبراهيم د/ نادر السيد  -3

 . 2019/ 2018خالل العام الدراسي 
 
 

 
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

 ا.م.د/ محمد فاروق علي 

   

   

 


