
 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجنة اجتماعمحضر 

 المنصورةجامعه  -كليه التمريض 

  19/8/2019بتاريخ  ( 8رقم ) اللجنة

فة   19/8/2019الموافة   األحةدتم عقد اجتماع لجنة شئون خدمةة المجتمةو نتنم ةة الة ئةة  ةو  

، نذلة  ممتتةو نل ةل الت  ةة لرةئون خدمةة المجتمةو نتنم ةة  صةةاحا الحاد ةة عرة الساعة  ا تم

 الة ئة ممةنى ل  ة التم  ض 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 
 س قسم تمريض األطفالد/ غادة جمال محمد بدوي           مدر 
 جراحيال باطنيالمدرس قسم تمريض                          د/ وداد صابر 

 للغات بالمنصورة الخاصة الواديمنسق مدارس                                 أ /ريتا بولس
 للسكان بالدقهلية القوميمنسق المجلس    ين                       امانى علم الد  أ/      

 
 

  وتغيب عن الحضور: 
 مصطفي الزناتيد/                            

 

 السابقةعلى الجلسة  التصديق :  األولالموضوع 
 

 التصديق -القرار:

 

 الجامعيللعام  البيئةقطاع خدمه المجتمع وتنميه  أنشطهبشان عمل خطه  -:الثانيالموضوع 

2019-2020 

 
واحتياجات المجتمع  العلمية األقسامبناء على خطط  الخطةجودة بعمل  أحالمتكليف د.  :القرار

 الداخلي والخارجي للكلية والجامعة
 
 

  الكليةعلى موقع  البيئةبشان  تحديث صفحه قطاع خدمه المجتمع وتنميه  -:الثالثالموضوع 

 
 

 عن طريق الكليةعلى صفحه خدمة المجتمع قطاع  : تم االتفاق على تفعيل كل مايخص القرار
               إبراهيمد/ نشوي محمود   
 



بمكتبة  المنعقدالملتقي األول للجودة في التعليم والصحة  في المشاركةبشأن  :  الرابع الموضوع

 29/8/2019فى مصر العامة

 
عرض تقديمي عن كل ما يخص  وإعدادفي التجهيز للملتقي تم االتفاق علي البدء  -القرار:

 العرض               بإلقاءعثمان  إبراهيمالكلية وتم تكليف أ.م.د/ سامية 
 

 الجامعيخطه قطاع شئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة للعام  إعمالتوزيع  :الخامسالموضوع 

 اللجنة أعضاءعلى  2019/2020

 
 : كالتالي األعضاءمن خالل  للمتابعة الخطة أنشطهتم توزيع  :القرار

 
 المراه والتوليد صحةتمريض قسم  أنشطة مسئوله عن متابعهجودة:  أحالمد/  .1
 النفسيالتمريض قسم   أنشطةمسئوله عن متابعة : إبراهيمد/ نشوي محمود  .2

تمريض المسنين وقسم قسم  أنشطة مسئوله عن متابعهد/ هبه نصحي عبد العزيز:  .3
 االدراة

 األطفال تمريض قسم  أنشطةسئوله عن متابعه   مد/ غادة جمال محمد بدوي:  .4
وتمريض  الباطني الجراحي تمريض قسم  أنشطةمسئوله عن متابعة د/ وداد صابر:  .5

 صحة المجتمع

  حاالت حرجه تمريض قسم أنشطةمسئول عن متابعه : لزناتياد/مصطفي  .6
 

بمنطقه منيه  العامةالشهادات  أوائلاحتفاليه تكريم  في:. بشان المشاركة السادسالموضوع 
 لها بالتعاون مع جمعيه تنميه المجتمع المحلى بمنيه سندوب والتابعةسندوب والقرى المجاورة 

 
هيئه تدريس من  وأعضاءلجنه خدمه المجتمع  أعضاءمن للكلية بوفد ممثل  المشاركة .القرار :

 بمدينه المنصورة العامةبمكتبه مصر 28/8/2019وذلك يوم  الكلية
                   

 للجنةبشأن اختيار أمين : السابعالموضوع 
 

 تم تكليف د/ غادة جمال محمد بدوي           . القرار :

 
 
 الواحدة  ظهراالساعة  فياللجنة  إعمالوانتهت                            
 
 
 

 غادة جمال د/ 

أ.د/                                                                                      اللجنة  أمين   

  فتحىوفاء 

لشئون  الكليةوكيل                                                                                                                            

 البيئةخدمه المجتمع وتنميه 



    

 

 


