
                                                                                                       

 

                             شئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة لجنة اجتماعمحضر                     

   

 المنصورةجامعه  -كليه التمريض 

  25/9/2019 بتاريخ ( 9رقم ) اللجنة

في  25/9/2019الموافق  األربعاءتم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم 

، وذلك بمكتب  وييبا الكةيبة لنبئون خدمبة المجتمبع وتنميبة البيئبة  صباحا العاشرةالساعة  امتم

 بمبنى يةية التمريض جامعة المنصورة:

 رئيس اللجنة          سليم وفاء فتحي /الدكتور األستاذ السيدة برئاسة
 بحضور كال من:

 
 والتوليد   المرأة صحةقسم تمريض  عثمان             أستاذ مساعد إبراهيمأ.م.د/ سامية 

             والتوليد   المرأة صحةقسم تمريض  مدرس                 جودة          أحالمد/  
 النفسيمدرس قسم التمريض               إبراهيمد/ نشوي محمود  
 مدرس قسم تمريض المسنينعبد العزيز             د/ هبه نصحي 
 د/ مصطفي الزناتي                   مدرس قسم تمريض الحاالت الحرجة 
 د/ غادة جمال محمد بدوي           مدرس قسم تمريض األطفال 
 جراحيال باطنيالمدرس قسم تمريض                          د/ وداد صابر 
 للسكان بالدقهلية القوميمنسق المجلس    ين                       امانى علم الد  أ/      

 
 

 السابقةعلى الجلسة  التصديق :  األولالموضوع 

 
  التصديق -القرار:

 

بمحافظة الدقهلية إلقامة  التعاون مع المجلس القومي للسكانبشان  -:الثانيالموضوع 

بيطرية (    في قرى ومراكز  –زراعية  –طبية  –قوافل متكاملة ) توعية صحية 

  المحافظة 

 الموافقة -القرار:

التنسيق مع إدارة بناء وتنميه القرية بمحافظة الدقهلية  بشان -:الثالثالموضوع 

بيطرية (    في قرى  –زراعية  –طبية  –إلقامة قوافل متكاملة ) توعية صحية 



ومراكز المحافظة باالضافه إلى عقد سلسلة من الدورات التدريبية في مدارس التعليم 

  الفني بقرى المحافظة

 الموافقة -القرار:

اآلتية  المراكزكلية التمريض بالقافلة السكانية في  مشاركة بشان -:الرابعالموضوع 

( بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بالدقهلية ومديرية أجا -طلخا  -نبروة  -المنصورة )
 هيئة تعليم الكبار في شهور الصحة وجهاز تنمية المشروعات وإدارة بناء وتنمية القرية وكذلك

   2020/  4-2و    10-12/2019

 
زيارة جمعية تنمية المجتمع  هعليو مركز المنصورة شأوهعلي البدء بقرية  تم االتفاق  :القرار

 لتغطية احتياجات القرية للزيارةالبدء في التجهيز المحلي بالقرية لتقييم احتياجاتها و

 
 

بالتدريب  بالدقهلية بشأن المشاركة مع المجلس القومي للسكان  -:الخامسالموضوع 

 الخدمة االجتماعية كليهو كلية اآلدابطالب  المؤسسي لكال من 
 

 
وعقد سلسلة من ورش العمل والتوعية المشاركة بالتدريب المؤسسي : تم االتفاق على القرار

 لطالب كل كلية على مدار العام الدرسى   ةالدورات التدريبيالصحية و
 
 الواحدة  ظهراالساعة  فياللجنة  إعمالوانتهت                            
 
 
 

 غادة جمال د/ 

أ.د/                                                                                    اللجنة  أمين   

  فتحيوفاء 

لشئون  الكليةوكيل                                                                                                                            

 البيئةخدمه المجتمع وتنميه 

    

 

 


