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 أعضاء اللجنة

 رئيس اللجنةد/ سلوى فؤاد أحمد عشيبة       -1

 د/ نورا عبدالهادى خليل           -2

 مل سالمة                     أ /د -3

 د/ فاطمة أحمد                      -4

 سمر الرفاعى خليل                -5

 عالء عفت                    /د -6

 د/ رهام مصطفى بركات   -7

 أحمد نبيل رمضان /د -8

 أحمد جابر عمارة             /د -9

 د/ أمل داود  -11

 مروى القصرى الشين /د -11

 محمود غباشى /الطالب -12

 أميرة عزت /الطالبة  -13

 أميرة بدر /الطالبة  -14

 أحمد مختار /الطالب  -15

 2116تأسيس هذه اللجنة منذ بداية شهر ديسمبر لعام تم 

 

 

 

 



 أهداف اللجنة

 األخالقيات والسلوك:

ترسيخ القيم والمبادئ فى التعامل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس  -1

 والهيئة المعاونة.

 التزام الطالب بالقواعد األخالقية والسلوكيات الحسنة أثناء اإلمتحانات. -2

 الدروس الخصوصية.محاربة  -3

تعديل السلوكيات والعادات السيئة الشائعة عند بعض الطالب مثل  -4

 التدخين واإلدمان وغيرها.

 ترسيخ دور الطالب فى خدمة األسرة والمجتمع. -5

 تعريف الطالب بأساسيات التعامل مع المريض. -6

 توعية الطالب بكيفية التعامل مع الزمالء واإلختالط بهم. -7

 إستقصاءات دورية عن سلوكيات الطالب والعمل على معالجتها. عمل -8

 أن نغرز فى الطالب حب اإلنتماء للكلية. -9

 الرعاية الصحية للطالب:

اإلهتمام الكامل بصحة الطالب بشكل عام وذلك من خالل عمل فحص  -1

 دورى شامل لهم.

تاحة إنشاء عيادة خاصة بالطلبة بالتعاون مع قسم طب األسرة تكون م -2

 للطالب لإلستشارة والفحص. 

توفير التطعيمات الالزمة المالئمة لسن الطالب الجامعى وذلك بالتعاون  -3

 مع اإلدارة الطبية.

عمل توعية للطالب عن الوقاية من األمراض المعدية خاصة عند  -4

 التعامل مع المرضى.



 الخدمات الطالبية:

 الكلية والمدرجات والمعاملدخول شبكة نت غير هوائية لجميع أرجاء  -1

 تطوير الخدمات المكتبية لمساعدة الطالب فى الدراسة والبحث العلمى. -2

 تطوير صاالت األلعاب الرياضية وتجهيزها باألجهزة الحديثة. -3

 تجديد الكافتيريا وتحديثها بما يالئم رغبات الطالب -4

 تطوير المصاعد الكهربائية لسد إحتياجات الطالب -5

 زات اللجنةإنجا

تجهيز فيديوهات عن القيم واالخالقيات الهامة بالنسبة الى طالب  -1

جامعى مثل التحفيز والنظام واحترام الغير والتفكير البناء وتنظيم الوقت 

اثناء المذاكرة وغيرها وعرض هذه الفيديوهات ودمجها كجزء اساسى فى 

يق ذلك كبداية وحتى االن وتم تطب 2116منذ عام  المحاضرات ومناقشتها

 2118و  2117خالل عامى  فى ثالث محاضرات لطالب الفرقة الثالثة

 -12الطب بداية من شهر  متابعة أول حالة إدمان لطالب بكلية -2

وعمل الفحص والتحاليل الالزمة بمساعدة قسم الطب حتى االن 2116

الشرعى والسموم والتواصل المستمر معه ومتابعته أخالقيا وعلميا 

 واجتماعيا وسلوكيا ونفسيا ومحاولة إكتشاف أى حاالت أخرى. وصحيا

تم عمل حملة توعية ضد التهاب الكبدى الوبائى سى فى فبراير  اونلين  -3

على مدار ايام متعددة ثم تواجد طالب اسرة يوث واعضاء اللجنة  2117

فى هول الكلية للتحدث مع الطالب وتوعيتهم والرد على اسالتهم وايضا 

ق الالفتات الالصقة فى مختلف ارجاء الكلية واللقاء مع الطالب عن طري

 فى السكاشن



 

 

طالب  1511تم االنتهاء من عمل فحص فيروس سى لعدد يفوق  -4

وطالبة بمختلف الفرق بالتنسيق مع لجنة من االدارة الطبية على مدار 

عديدة ثم متابعة  2117عام شهر يناير وفبراير ومارس  خالل اسابيع

 حاالت االيجابية وعالجها من قبل االدارة ال



 

 

طالب من كلية التربية النوعية باشمون فى  21تم تدريب عدد  -5

 على التوعية ضد التهاب الكبدى الوبائى سى 2117فبراير  27

 



فى  من موظفين وعمال الكلية 151تم عمل فحص فيروس سى لعدد -6

مع اقبال كبير منهم بالتنسيق مع لجنة من االدارة الطبية ثم  2117مارس 

 متابعة الحاالت االيجابية وعالجها من قبل االدارة 

فى عيادة تم تجهيزها بقسم  heath care systemتم العمل بنظام ال  -7

فى ايام االثنين  2117مارس  6طب االسرة للطالب بداية من يوم االثنين 

من كل اسبوع وذلك بالتعاون مع قسم طب االسرة واالربعاء والخميس 

وبتنظيم رائع من طالب اسرة ميندس... وتم عمل فحص شامل والتحاليل 

طالب وطالبة حتى االن من مختلف الفرق  311الالزمة لعدد حوالى 

الدراسية خالل شهر مارس وعمل ملفات لهؤالء الطالب ومتابعتهم 

تمر العمل بهذا النظام خالل العام واسوتحويلهم الى التخصصات المختلفة.

 حتى االن 2118الدراسى 

 



عمل حملة توعية ضد مرض السرطان بالمشاركة مع طالب كلية  -8

 الصيدلة جامعة طنطا بمجمع الكليات وذلك بالتعاون مع طالب اسرة يوث

 2117مارس  6فى 

 

المشاركة فى عمل حملة توعية ضد فيرس سى فى كلية التربية  -9

 2117مارس  12فى  النوعية باشمون

 

ولقاء منتظم مع الفتيات  just for girlsعمل منتدى اونلين يسمى  -11

لمناقشة مشاكلهم االخالقية واالجتماعية والعاطفية والدينية والدراسية 

وكيفية التغلب عليها. يتم فى هذا المنتدى االونلين عرض االسئلة الهامة 

 2117مارس  13فى  يد موعد اللقاءالتى يتم مناقشتها ثم تحد



 

مارس  23المشاركة فى االحتفال بيوم الدرن العالمى يوم الخميس  -11

بالتعاون مع جمعية النيل لالمراض الصدرية ومديرية الشئون الصحية 

بالمنوفيه وذلك بمقر ادارة جامعة المنوفية وتحت رعاية السيد االستاذ 

 الدكتور رئيس الجامعة.

 

المشاركة فى تحكيم مسابقة االمهات المثاليات لطالب كلية الطب  -12

 2117مارس  28وتكريم االمهات الفائزات فى 



 

( وذلك (plagiarismعمل ورشة عمل عن موضوع  السرقة العلمية  -13

 2117ابريل  11والهيئة المعاونة فى للسادة اعضاء هيئة التدريس

 

 

تحث تنظم سير االمتحانات و2117مايو  8فى  عمل الفتات إرشادية -14

 الطالب على اإللتزام بالسلوكيات الحسنة أثناء تأدية اإلمتحانات 



 

 11يوم الثالثاء الموافق  Just for Girlsتم عمل لقاء مع طالبات  -15

لمناقشة كل مايخصهم من مشكالت جلدية قد يتعرض لها 2117يوليو 

 .ستاذ المساعد بقسم الجلديةالبعض بحضور ا.د عال البكرى اال

 

تم عمل مسابقة تسمى شخصية العام على مستوى الطالب وكذلك  -16

اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتم من خاللها ترشيح الطالب 

لبعضهم وكذلك ترشيحهم العضاء هيئة التدريس الذين يرونهم قدوة 

مستمر ثم تم عمل ومحبوبين بين الطالب ويتعاونون مع الطلبة بشكل 

 2117فى شهر اكتوبر  تصويت بين الطالب واختيار اعالهم وتم تكريمهم

فى احتفال حضره السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسيد االستاذ 

الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب وعميد معهد الكبد 

 ارة المركزية.وعميد كلية الطب والسادة وكالء الكلية ورئيس االد



 

 

فى  2117اكتوبر  24تمت المشاركة فى ندوة عن حمى الضنك فى  -17

 قاعة االحتفاالت بادارة الجامعة

 

 7تمت المشاركة فى ندوة عن حمى الضنك  يوم الثالثاء الموافق  -18

 بمديرية الشئون الصحية 2117نوفمبر 



 

االسعافات االولية عمل ندوة عن  2117نوفمبر  7تم يوم الثالثاء  -19

والوقاية من االمراض المعدية بمدرسة اشمون الرسمية للغات بمحافظة 

 المنوفية

تم عمل دورتين للتدريب على االسعافات االولية لعدد كبير من  -21 

 2117نوفمبر  21و 13فى يومي  طالب كلية التربية النوعية باشمون



 

 

اعضاء هيئة التدريس تم عمل مشروع دكتور بمشاركة عدد من  -21

 4والهيئة المعاونة مع عدد كبير من الطالب ويشمل هذا العمل على 

محاضرا ت فى اليوم االول والعديد من ورش العمل للطالب خالل شهرى 

والتى تشتمل التدريب على االكتئاب واالحباط  2118فبراير ومارس 

 واالجتماعية والهدف



 

 

شئون الطالب ورعاية الشباب على تم عمل دورة تدريبية لموظفى  -22

 2118فبراير  5فى  االحباط فى العمل

 



 

تم عمل حملة توعية ضد االمراض الطفيلية بالتعاون مع قسم  -23

 2118ابريل  24الطفيليات بمدرسة الثريا خاصة بشبين الكوم يوم 

 

تم عمل ندوة عن التغييرات الفسيولوجية المصاحبة لمرحلة البلوغ  -24

البنات لطالبات المرحلة االعدادية والثانوية بمجمع مدارس التربية لدى 

 2118اكتوبر  16يوم الثالثاء الموافق  االسالمية الخاصة بشبين الكوم



 

 

تم عمل دورة تدريبية لعدد من تمريض قسم االورام فى يوم االحد  -25

بالتعاون عن فن التعامل مع مرضى السرطان  2118 نوفمبر 11الموافق 

 Cancer Patient Supportمع اسرة 

 


