
 المحلي للمجتمع الصحي التثقيف برنامج تقدم فيالدلفيا تمريض

 

 للمجتمدد  خ ماتدد  فيالدلفيددا بجامعدد  التمددر   كليدد  فدد  الرابعدد  السدد   طلبدد  قدد  
 الغربدد  الدد  ر وادى م  سدد   ز دد   ب دد  أسددما  م  سدد  : فدد  المدد ا   لطلبدد  المحلدد 

 للب ددا   الثان  دد  المصددطب  م  سدد  الب ددا   للثان  دد  سدد   مخددي  م  سدد  االساسددي  
  .الرازق عب  عا  ة ال كت  ة اشرا  تح  للب ا  الثان    االخضر الجبل م  س 

 جامعددد  حدددر  مددد   ددد ت  البرندددام  هددد ا أن إلددد  عبددد الرازق عا ددد ة الددد كت  ة وأشدددا  
 مراحدل اه  م  تعتبر الم  س  الس  فترة وأن خاص  المجتم   لخ م  دائما فيالدلفيا
 مدد  ذلدد  كددان سدد ا  التالميد  علدد   طددرأ الدد ى السددر   والتطد   ال مدد  حيدد  مدد  العمدر
 لتطددد   الم اسدددب  الظدددرو   تطلددد  ممدددا االجتماعيددد  او ال فسدددي  او الب نيددد  ال احيددد 
 أن واجب ددا ومدد  المجتمدد   فدد  كبيددرة تعدد  الطلبدد  نسددب  أن وأكدد   .متكامددل  ونمدد 

 تح  دد  خددال  مدد  لدد  ،   الصددح  الدد ع  و فدد  تحسددي   خددال  مدد  المجتمدد  نعززصددح 
 ان الم  سدددي  ال،يئدد  وتعر دد  الم  سدد  المجتمددد  فدد  الصددحي  المشدداكل اول  ددا 
 السدل كيا  الطدالب اكساب و الصحي  للمخاطر عرض  اكثر الم  سي  البيئ  ف  الطالب
 .بالحياة المتعلق  السليم  الصحي 



 فكاندد  ت،ددا حاجا حسدد  ألخددرى مدد    مدد  تختلدد  التثقيفدد  البرنددام  أهدد ا  وكاندد 
 الصددح  لالكددل الصددحي  اال شددادا  حدد    ز دد  ب دد  أسددما  م  سدد  فدد  البرنددام  محدداو 
 وفدد  وأالسدد ان  الفدد  بصددح  الع ا دد  واهميدد  الشخصددي  وال ظافدد  المدد ا   لطلبدد 
 وال ظافد  المد ا   لطدالب الصحي  التغ    ح   االساسي  الغرب  ال  ر وادى م  س 

 الب دا  للثان  د  سد   مخي  وم  س  واالس ان  الف  بصح  الع ا   واهمي  الشخصي 
 م  سدد  الثدد    لسددرطان المبكددر واالكتشددا  المددراهقي  علدد  تددر ر التدد  الع امددل عدد 

 وانفل نزا الم ا   لطلب  الصح  لالكل الصحي  اال شادا  ع  للب ا  الثان    المصطب 
 المبكددر االكتشددا  حدد   فكددان للب ددا  الثان  د  االخضددر الجبددل م  سدد  فدد  أمددا الخ داز ر 
 الم ا   لطالب الصحي  والتغ    الث   لسرطان

 

 
 


