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 انعـــٛد األظــــراذ اندكـــــرٕز/   

                                                            

 تحيت طيبت وبعذ .....

نجُررح وررخٌٕ  ديررح انًجرًرر  ٔذًُٛررح كى نذؼررٕز امرًررا  أذشررسب ترردسٕج ظررٛا ذ        

انذا ٚررح ح  ـــررـانعاس 2017/  4 / 11 ك ـــــــررـانًٕاف  انصالشررا  ٕوـــــــررـٔذنرري ٚانثٛخررح 

 .انثٛخح نشخٌٕ  ديح انًجرً  ٔذًُٛح ٔكٛم انكهٛح     رة أ. /ـــــتًكطثادا  سشسِ

                                                                                                                 

 ٔذفؼهٕا تمثٕل فائك االدرساو ،،،،                                    

 
   

                                                                                                                         

 ٔكٛم انكهٛح
                                                                                                                     

 نشخٌٕ  ديح انًجرً  ٔذًُٛح  انثٛخح 

                                                                                                                                

 أ. /  يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزج
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 جذٔل أػًبل

 نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ

 ( انضبَٛخ ػشش ) انجهغخ   1025/  1024  انجبيؼٙنهؼبو 

 5102/ 9 /  19انضالصبء انًٕافك      ٕٚو حانًُؼمذ

 
 -انًٕضٕع األٔل:

  بترارٌ  ٔانًُعمردج 4102/ 4102نهعراو انجرايعٙ  ة على محضر اجتماع الجلسة الحادٌة عشرر المصادق      

1  /8/1025 . 
 -:انًٕضٕع انضبَٙ

الوارد من وزٌر التعلٌم العالً بخصوص توجٌه المراكرز البحيٌرة بالكلٌرة علرى تكيٌر   خطابالالنظر فً       

 بحيها فً دراسة وتطوٌر مشروعات الصر  الصحً وتحلٌة المٌا  ومشروعات الطاقة الجدٌدة والمتجددة .  

 -:انًٕضٕع انضبنش

 المشرراركة فررًامعررة بشرر ن ولى رئررٌا الجالسررٌد د.د/ معرروج فررر  الخرر الرروارد مررنخطرراب الالنظررر فررً        

البشرر فرً منطقرة  فرً لمكافحة تهرٌرب المهراجرٌن واالتجرار فرٌقًقلٌمً اليانً لمبادرة االتحاد اإلالمؤتمر اإل

  .5102ر سبتمبر من شه فً مصر خالل النص  األولوالمزمع انعقاد  فرٌقً القرن اإل

   -:انًٕضٕع انشاثغ

الفٌروم لشرئون خدمرة جامعرة رئرٌا  نائرب -.د/ فرٌد عروج حٌردر السٌد د الوارد منخطاب الالنظر فً        

الرردولً األول بعنرروان ت التوجهررات الحدٌيررة فررً رعاٌررة المررؤتمر  المشرراركة فررًبشرر ن المجتمررع وتنمٌررة البٌئررة 

  .5102نوفمبر  00-9متحدي اإلعاقة ت فً الفترة من 

 ....................ما ٌستجد من دعمال . -:انًٕضٕع انخبيظ 
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 رٕلٛغ انغبدح أػضبء 

نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ انؼبو 

 5102/6102انجبيؼٙ

    102/     22/  11انًٕافك  األحذانًُؼمذح ٕٚو  

 

 

 " رئيسا "محمود عبد العزيز قوره         وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة / أ.د -

 -وعضويـــــة كل من : 
 أستاذ  بقسم عالج االورام                   محمد ابو الفتوح السيد شحاتة أ.د/  -1

 نو بالكمــية  فاروق فؤاد محمد متولى                أستاذ متفرغ بقسم الباطأ.د/  -2

 أ.د/ أميمو أبو الفتح محمد محروس    استاذ ورئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة بالكمية  -3

 أ.د/ فادى محمد حسين الجندى                   أستاذ ورئيس قسم طب األطفال بالكمية  -4

 طب االسره بالكمية  أ.د/ ىالو المصمحى شاىين                  استاذ وقائم بعمل رئيس قسم -5

 وكيل وزارة الصحو بالمنوفية )عضو من الخارج (                      ىناء حمدى سرور   أ. د/-6

 ـ أ.  هشام عباس عمى عيش                          مدير إدارة الشئون االدارية بالكمية  7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                      

                                                                                    

 عًيذ انكهيت 

                                                                                     

 ورئيس يجهس إدارة انًستشفيبث انجبيعيت 

                                                                                                  

 (انذيٍ)  أ.د/ أحًذ جًبل 
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انغٛذ األعزبر                                 

  انذكزٕس/ ػًٛذ انكهٛخ

 ..... رحٛخ طٛجخ ٔثؼذ                                          

َرشسب أٌ َذٛؾ ظٛا ذكى سهًا تامرًا  نجُح وخٌٕ  ديح انًجرً  ٔذًُٛح انثٛخح انًُعمدج ٕٚو انصالشا       

 -تذؼٕز كال يٍ :42/2/4102انًٕافك  

 وعميد الكمية رئيس المجنة أحمد أحمد جمال الدين      أ.د/   -

 عضوا"  "   بقسم المسالك البولية بالكمية     أستاذ متفرغ        ة احمد الصيرفيأ.د/ فاطم -

 ""عضوا          قسم الباثولوجــيا بالكمــية ب أستاذ  أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد    -

 "عضوا"بالكمية      أستاذ طب المجتمع والصحة العامة  أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس     -

 "واً فيميات بالكمية            "عضأستاذ مساعد بقسم الط أميرة فتحي عبد العاطى   . د/أ.م -

 " عضو إداري" شئون اإلدارية بالكمية         مدير إدارة ال أ./ ىشام عباس عيش             -

الكمية بمكتب وكيل أميرة عبد الفتاح البرماوي أخصائي عالقات عامة وتولت سكرتارية المجنة السيدة /  
 . لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 -:وأعتذر عن عدم الحضور 



 "عضــوا"         أ. م  د/ أشرف عبد الرؤف داود    أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بالكمية -
 "عضــوا" بقسم األمراض الصدرية               رنا حممي اليمباوي          أستاذ مساعد /أ.م. د -

  -ــر  كل من  :ـيحضولم 
 إداري" " عضوبيئة       مكتب الوكيل لشئون الب ماليوكاتب شئون أ./ وفاء صالح المزين            -

 .وسكرتارية المجنة  اءـادة األعضــبرجـاء صـرف المستحقات المالية لكل من رئيس المجنة والس
                                                   

 هٕا ثمجٕل فبئك االحزشاو ،،،،ٔرفض

                
                                                                                                                           

 ئٛظ انهجُخس

 

                                                                                                           

 "  أحًذ أحًذ جًبل انذٍٚ" أ.د/
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 يحضر اجتًبع

 نجُت شئوٌ خذيت انًجتًع وتًُيت انبيئت

 (األونى )انجهست 1026/ 1025نهعبو انجبيعي  

 5102/   2/     12انًوافق   انخالحبءوانًُعقذة يوو 

اجتمع أعضاء لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية  2015/ 9/   29الموافق  الثالثاء أنو في يوم      
العاشرة  وذلك في تمام الساعة المجنة سورئي عميد الكمية أحمد أحمد جمال الدينالبيئة برئاسة السيد أ.د/ 

  صباحا .
 -وبحضور كل من:

 رئيس المجنة  عميد الكمية و             أحمد أحمد جمال الدين أ.د/   -
 عضوا"بقسم المسالك البولية بالكمية     " أستاذ متفرغطمة احمد الصيرفي         أ.د/ فا -
  ""عضواباثولوجــيا بالكمــية          قسم الب أستاذأ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      -
 أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      أستاذ طب المجتمع والصحة العامة بالكمية    "عضوا" -
  "واً م الطفيميات بالكمية          "عضأستاذ مساعد بقسد/ أميرة فتحي عبد العاطى     أ.م. -
     اري"" عضو إدئون اإلدارية بالكمية          أ./ ىشام عباس عيش              مدير إدارة الش -

 -:وأعتذر عن عدم الحضور 
 "عضــوا"         أ. م  د/ أشرف عبد الرؤف داود    أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بالكمية -
 "عضــوا" بقسم األمراض الصدرية               رنا حممي اليمباوي          أستاذ مساعد /أ.م. د -

  -ــر  كل من  :ـولم يحض
 إداري" " عضوبيئة       مكتب الوكيل لشئون الب كاتب شئون ماليةلح المزين           أ./ وفاء صا -
أخصائي عالقات عامة بمكتب وكيل الكمية لشئون   أميرة عبد الفتاح أنور البرماويوتولت سكرتارية المجنة السيدة /  -

 وتنمية البيئةخدمة 
 بذكر نة حمد جمال الدين رئيس المجـوقــد استيل الجمــسة األسـتاذ الدكــتور / أحمد أ

  -" بسم اهلل الرحمن الرحيم" ثم رحب سيادتو بالسادة الحضور  ثم بدأ بعرض اآلتي:
   -انًوضوعبث انًذرجت بجذول األعًبل: -أوال :

 

 

 

 

 -انًوضوع األول:
 /5102للعررام الجررامعً  (عشررر يانٌررةالسررابقة ا الالجلسررة  عاجتمررا المصررادقة علررى محضررر       
 .52/8/5102والمنعقدة بتارٌ   5102



 -انقرار:

/ 5102للعام الجامعً  السابقة ا اليانٌة عشر(الجلسة  عاجتما على محضر المصادقة        
 .52/8/5102والمنعقدة بتارٌ   5102

 
 -انًوضوع انخبَي:

بالكلٌة على تكيٌ   الوارد من وزٌر التعلٌم العالً بخصوص توجٌه المراكز البحيٌةخطاب الالنظر فً       

 .بحيها فً دراسة وتطوٌر مشروعات الصر  الصحً وتحلٌة المٌا  ومشروعات الطاقة الجدٌدة والمتجددة
 -انقرار:

قسم الصحة العامة وطب المجتمع للتوصٌة بعمل ندوات ومخاطبة دحٌطت اللجنة علما      
 .مشاكل الصحٌة المجتمعٌة التً تتعامل مع دهم الذكورة والموضوعات المفٌما ٌخص تيقٌفٌة 

 
 -:نجانًوضوع انخب

المؤتمر  المشاركة فًولى رئٌا الجامعة بش ن السٌد د.د/ معوج فر  الخ الوارد منخطاب ال النظر فً 

البشر فً منطقة القرن  فً لمكافحة تهرٌب المهاجرٌن واالتجار فرٌقًقلٌمً اليانً لمبادرة االتحاد اإلاإل

 . 5102ر سبتمبر من شه فً مصر خالل النص  األول  والمزمع انعقادفرٌقً اإل
 -انقرار:

 دحٌطت اللجنة علما      
 

 -:رابع انًوضوع ان

الفٌوم لشئون خدمة جامعة رئٌا  نائب -السٌد د.د/ فرٌد عوج حٌدر  الوارد منخطاب الالنظر فً  

التوجهات الحدٌية فً رعاٌة الدولً األول بعنوان ت المؤتمر  المشاركة فًبش ن المجتمع وتنمٌة البٌئة 
 .5102نوفمبر  00-9متحدي اإلعاقة ت فً الفترة من 

 -انقرار:

  وٌعمم على األقسام العلمٌة . دحٌطت اللجنة علما     
    

ٔانٗ ُْب اَزٓذ انهجُخ يٍ انُظش فٙ انًٕضٕػبد انًؼشٔضخ    

أحًذ جًبل انذيٍ   ثجذٔل األػًبل فأػهٍ انغٛذ األعزبر انذكزٕس/

 ورئيس انهجُت رفع انجهست. يذ انكهيتعً

    

                                                              أييٍ انهجُت                      

 رئيس انهجُت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 أ. /أدًد مًال اندٍٚ  (  )                )أ. / أوسب سثد انسؤب  أ (                                
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 انســـيذ األســــتبر انذكـــــتور/   

                                                            

 ..تحيت طيبت وبعذ ...

نجُح وخٌٕ  ديح انًجرً  أذشسب تدسٕج ظٛا ذكى نذؼٕز امرًا          

 4102/ 01 / 42 ك ــــــــانًٕاف األدد ٕوــــــــٔذني ٚٔذًُٛح انثٛخح 

 سًٛد انكهٛح.رة أ. / ـــــتًكانعاوسج طثادا ح ــــانعاس

 

 ،،ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االحزشاو ،،                                    

 

   

                                                                                   

 عًيذ انكهيت 

                                                                                     

 ورئيس يجهس إدارة انًستشفيبث انجبيعيت 

                                                                                                  

 (انذيٍ)  أ.د/ أحًذ جًبل 
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 رٕلٛغ انغبدح أػضبء 

انجٛئخ انؼبو  نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ

 1025/1026انجبيؼٙ

    102 6/   7/ 3 2انًٕافك  األحـــذ  انًُؼمذح ٕٚو 

 

 

 " زئٛعا نهجُح "                          مًال اندٍٚ                     سًٛد انكهٛح  دًدأ. / أدًد أ -

 

   -ٔسؼٕٚح كم يٍ :

 "عضــوا"        راحة المسالك البولية  أ.د/ فاطمة أحمد الصرفي         أستاذ متفرغ بقسم ج -

 "عضــوا"     أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد   أستاذ بقسم الباثولوجيا بالكمية                -

 "عضــوا"       أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس   أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع         -

 "عضــوا"       ألمراض المتوطنة            أ.د/ عاطف أبو السعود          رئيس قسم ا -

 وا"  ــ"عض   الصحة العامة وطب المجتمع م بقس / ىويدا الشاذلي             أستاذ مساعددأ.م.  -

 ""عضــواً        أ.م. د/ أميرة فتحي عبد العاطى أستاذ مساعد بقسم الطفيميات بالكمية       -

 " عضو إداري"                     بالكمية        مدير عــــام               أ./ مرسي جاد اهلل     -

 " عضو إداري"بمكتب الوكيل لشئون البيئة      أخصائي عالقات عامةأ./ أميرة عبد الفتاح البرماوي     -

 
 

                                                                                                                         

 ٔكٛم انكهٛح
                                                                                                                     

 نشخٌٕ  ديح انًجرً  ٔذًُٛح  انثٛخح 

أ. /                                                                                                                   

 يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزج

) 
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انغٛذ األعزبر                                 

  انكهٛخ انذكزٕس/ ػًٛذ

 ..... رحٛخ طٛجخ ٔثؼذ                                          

  دــدًٛح انثٛخح انًُعمدج ٕٚو األَرشسب أٌ َذٛؾ ظٛا ذكى سهًا تامرًا  نجُح وخٌٕ  ديح انًجرً  ٔذُ    

 -تذؼٕز كال يٍ :01/4102/ 42انًٕافك 

 الكمية  وعميدرئيس المجنة أحمد أحمد جمال الدين      أ.د/   -

 عضوا"  "     بقسم المسالك البولية بالكمية       أستاذ متفرغ        أ.د/ فاطمة احمد الصيرفي -

 ""عضوا              قسم الباثولوجــيا بالكمــية ب أستاذ  أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد    -

 "عضوا"     الكمية     بأستاذ طب المجتمع والصحة العامة أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      -

 "واً "عض          رئيس قسم األمراض المتوطنة              أ.د/ عاطف أبو السعود           -

  "واً "عض     أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع / ىويدا الشاذلي           أ.م. د -

 "واً فيميات بالكمية                 "عضأستاذ مساعد بقسم الط . د/ أميرة فتحي عبد العاطى  أ.م -

 " عضو إداري"                  الكمية         مدير عــــام              أ./ مرسي جاد اهلل     -

 " عضو إداري"بمكتب الوكيل لشئون البيئة  أخصائي عالقات عامة ./ أميرة عبد الفتاح البرماوي  أ -

بمكتب وكيل الكمية لشئون خدمة وفاء صالح المزين كاتب شئون مالية  وتولت سكرتارية المجنة السيدة /
 . المجتمع وتنمية البيئة

 -:وأعتذر عن عدم الحضور 
  -ــر  كل من  :ـولم يحض

 وسكرتارية المجنة . اءـادة األعضــبرجـاء صـرف المستحقات المالية لكل من رئيس المجنة والس
                                                   

 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االحزشاو ،،،،

                
                                                                                                                         

 ٔكٛم انكهٛح



                                                                                                                     

 انثٛخح   نشخٌٕ  ديح انًجرً  ٔذًُٛح

 / أ.                                                                                                                  

 يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزج
 لمنوفيةا  جامعــة          ؤ

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
    وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 

 

 

 
 جذٔل أػًبل

 نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ

 (انضبَٛخ  ) انجهغخ   1026/  1025  نهؼبو انجبيؼٙ

 5102/ 20 /  15 افك انًٕحذ األ  ٕٚو حانًُؼمذ

 
 -انًٕضٕع األٔل:

  بتارٌ  والمنعقدة 5102/ 5102للعام الجامعً ة على محضر اجتماع الجلسة األولى المصادق      
5 /01  /5102 . 
 

 -:انًٕضٕع انضبَٙ

الدعوة لحضور المؤتمر السنوي السادا عشر لطب المسالك البولٌة بالتعاون مع جمعٌة النظر فً       
ات الحدٌية فً عال  تضخم البروستاتا الحمٌد ت وذلك فً المسالك البولٌة المصرٌة تحت عنوان ت االتجاه

  بالعٌن السخنة . TEDA SWISS INN PLAZAبفندق  5102دكتوبر  20دكتوبر حتى 59الفترة من 
 

 -:انًٕضٕع انضبنش

بش ن موافاتهم ببعج الوارد من اإلدارة العامة للتنظٌم واإلدارة بالجامعة خطاب ال النظر فً       
هامة الخاصة بحجم العمل والعاملٌن بمكتب وكٌل الكلٌة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة البٌانات ال

تقسٌمات تنظٌمٌة اإدارة / قسم ( تتبع وكٌل الكلٌة لخدمة  ثوذلك للنظر فً طلب استحدا
 المجتمع وتنمٌة البٌئة . 

 
   -:انًٕضٕع انشاثغ

  5102/5102التحضٌر لخطة خدمة المجتمع للعام الجامعً  النظر فً
 الخطة (  حا محاور مقتر  

  دقسام علمٌة  –مستشفى  –دورات تدرٌبٌة 

  دورات تنمٌة بشرٌة للطالب 

  دورات تيقٌفٌة ا توعٌة صحٌة ( للمجتمع 

  القوافل الطبٌة العالجٌة والتيقٌفٌة والمشاركة فً القوافل الطبٌة المتكاملة 

  ً5102/5102مقترح عنوان مؤتمر الكلٌة فً العام الجامع   

 كر عن اإلمراج المزمنة , إنشاء عٌادة للكش  المب   
 



 ....................ما ٌستجد من دعمال . -:انًٕضٕع انخبيظ 



 المنوفية  جامعــة          

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
    وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 

 

 

 
 جذٔل أػًبل

 يخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخنجُخ شئٌٕ خذ

 (انضبنضخ  ) انجهغخ   1026/  1025  نهؼبو انجبيؼٙ

 5102/ 22 / 11انًٕافك    األحذ  ٕٚو حانًُؼمذ

 
 -انًٕضٕع األٔل:

  بتارٌ  والمنعقدة 5102/ 5102للعام الجامعً ة على محضر اجتماع الجلسة اليانٌة المصادق      
52 /01  /5102 . 

 -:انًٕضٕع انضبَٙ

مناقشة محاور مقترح خطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة للعام الجامعً  النظر فً      
5102/5102 . 

 -:انًٕضٕع انضبنش

دنواعه الوقاٌة وطرق  –عقد ندوة  خالل شهر دٌسمبر عن مرج الفشل الكلوي دسبابه  النظر فً       

 العال  والفشل الكلوي عند األطفال . 
 -:انًٕضٕع انشاثغ

لشرئون خدمرة  الكلٌرةالنوعٌرة مكترب د.د/ وكٌرل  التربٌرةالخطاب الوارد إلٌنرا  مرن كلٌرة  فًر النظ
بشرر ن عقررد نرردو  بعنرروان ا دمررراج العصررر وكٌفٌررة الوقاٌررة منهررا ( ٌرروم  البٌئررة وتنمٌررهالمجتمررع 

 ظهرا . 05 الساعة  بالكلٌة اإلعالم( بقسم 011م بمدر  ا  8/05/5102اليالياء الموافق 
   -:نخبيظانًٕضٕع ا

ن مدٌر وحدة إدارة المشروعات بالجامعة بش ن استضافة النظر فً الخطاب الوارد إلٌنا  م
 – 58/00/5102الكلٌة لألطفال المشاركٌن ببرنامج جامعة الطفل ٌومً السبت الموافق 

  للقٌام بتنفٌذ األنشطة المطلوبة فً مجال الصحة والبٌئة .  2/05/5102السبت الموافق 

....................ما يستجد من أعمال . -:انغبدطانًٕضٕع 



 المنوفية  جامعــة          

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون
 
 

 رٕلٛغ انغبدح أػضبء 

نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ انؼبو 

 1025/1026انجبيؼٙ

    102 6/  4/  1األحـــذ  انًٕافك  انًُؼمذح ٕٚو  

 

 

 

 " زئٛعا نهجُح "     نشخٌٕ  ديح انًجرً  ٔذًُٛح انثٛخح انكهٛح أ. / يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ    ٔكٛم -

 

   -ٔسؼٕٚح كم يٍ :

 أ.د/ فاطمة أحمد الصرفي         أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية         "عضــوا"  -

 رة محمد عبد الواحد   أستاذ بقسم الباثولوجيا بالكمية                   "عضــوا"أ.د/ مشي  -

 أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس   أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع               "عضــوا" -

 أ.د/ عاطف أبو السعود          رئيس قسم األمراض المتوطنة                   "عضــوا" -

 وا"  ــ"عض   الصحة العامة وطب المجتمع م بقس / ىويدا الشاذلي             أستاذ مساعددأ.م.  -

 أ.م. د/ أميرة فتحي عبد العاطى أستاذ مساعد بقسم الطفيميات بالكمية              "عضــوًا"-

 " عضو إداري"                     مدير عــــام بالكمية                      أ./ مرسي جاد اهلل     -

 " عضو إداري"     ميخائيل            باحث خدمة مواطنين              أ./  ماىر مرقس -
 "بمكتب الوكيل لشئون البيئة            " سكرتارية كاتب شئون مالية     أ./ وفاء صالح المزين        -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 يحضر اجتًبع

 نجُت شئوٌ خذيت انًجتًع وتًُيت انبيئت

 (انخبنخت )انجهست 1026/ 1025نهعبو انجبيعي  

 1025/   22/     11وانًُعقذة يوو األحــذ انًوافق  

عضـاء لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة اجتمـع أ 22/11/2015الموافـق  األحد أنو في يوم      
وذلـك فـي  المجنـة سورئـيوكيل الكمية لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة   محمود عبد العزيز قورهبرئاسة السيد أ.د/ 

     صباحا . الحادية عشره تمام الساعة
 -وبحضور كل من:

 عضوا"الك البولية بالكمية       "بقسم المس أستاذ متفرغطمة احمد الصيرفي         أ.د/ فا -
  ""عضواباثولوجــيا بالكمــية            قسم الب أستاذأ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      -
 أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      أستاذ طب المجتمع والصحة العامة بالكمية      "عضوا" -
  "واً الطفيميات بالكمية             "عض مأستاذ مساعد بقسد/ أميرة فتحي عبد العاطى     أ.م. -
 " عضو إداري"  ـام الكمية                    عــمدير               أ./ مـرسي جاد اهلل   -
 " عضو إداري"بمكتب الوكيل لشئون البيئة  أخصائي عالقات عامة ./ أميرة عبد الفتاح البرماوي  أ -

 -:وأعتذر عن عدم الحضور 
 "واً "عض       رئيس قسم األمراض المتوطنة              أبو السعود           أ.د/ عاطف -

  -ــر  كل من  :ـولم يحض
 توا  تعض  دستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع / هوٌدا الشاذلً           د.م. د -
 وتنمية البيئةوكيل الكمية لشئون خدمة  كاتب شئون مالية بمكتبوفاء صالح المزين وتولت سكرتارية المجنة السيدة /  -

 بسى هللا انـرحًٍ نة  بذكـــــر " ـرئـيس المجـ محمود عبد العزيز قوره  تور / ــتاذ الدكـوقــد استيل الجمــسة األس

  -ثم رحب سيادتو بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي: انرحيى"
   -الموضوعات المدرجة بجدول األعمال: -دوال :

 -ع األول:انًوضو
 5102/ 5102للعرام الجرامعً  (اليانٌرةالسرابقة ا الجلسرة  عاجتمرا المصادقة على محضر       

 .52/01/5102والمنعقدة بتارٌ  
 -انقرار:

 5102/ 5102للعام الجامعً  (اليانٌةالسابقة ا الجلسة  عاجتما على محضر المصادقة        
 .52/01/5102والمنعقدة بتارٌ  

 
 -:بَٙانًٕضٕع انض

مناقشة محاور مقترح خطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة للعام الجامعً  النظر فً      
5102/5102 . 



 -انقرار:

 :.كاألتً وهً  الخطةوتم مناقشة مقترح دحٌطت اللجنة علما      
 والمستشفى تمهٌدا لحملة منع التدخٌن نهائٌا       الكلٌةبالتدخٌن داخل  خاصةعمل منطقة  -0

 والمستشفى . الكلٌةخل دا    
 وضوع ٌكون غٌر المٌعاد لٌصبح نهاٌة شهر مارا واختٌار مالكلٌة لقد تم تمؤتمر  -5

 . األقسامجمٌع  ولٌجمع جمٌع التخصصات شامل
 وجارى التواصل معهم . الكلٌةمتابعة دنشطة الطالب التابعٌن لجمعٌات دسر  -2
  داخل وخار  المحافظة :. للقوافل بالنسبة -2

 (من قسم اإلمراج المتوطنة ـ    بـ جهاز دشعه ـ مٌكروسكو ا معمل متنقلٌة تجهٌزالداخل    
  . اشتراك شركات األدوٌة    
 قوافل خار  المحافظة البدء فً إجراءات ترتٌب القوافل خار  محافظة المنوفٌة .    
 حٌه مٌا  الشرب فً محافظة المنوفٌة  ً موضوع مٌا  الشرب التفكٌر عن صالف -2

 .االشتراك مع كلٌة العلوم ب    
                        

 -:انًٕضٕع انضبنش

 ر السنوى للكلٌة . معنوان و موعد إنعقاد المؤت النظر فً       
 -انقرار:

( Stem Cells & Organ Transplantationاالموافقة على عقد الؤتمر تحت عنوان 
 .5102دبرٌل  02-05فً الفترة من 

 

 -:انشاثغانًٕضٕع 

دنواعه الوقاٌة وطرق  –عقد ندوة  خالل شهر دٌسمبر عن مرج الفشل الكلوي دسبابه  النظر فً       

 العال  والفشل الكلوي عند األطفال . 
 -انقرار:

االتٌه ا قسم الباطنه ـ قسم األطفال ـ قسم المسالك  وتم مخاطبة األقسامدحٌطت اللجنة علما      
 .  البولٌة (

 
 -:انخبيظانًٕضٕع 

النظر فً الخطاب الوارد إلٌنرا  مرن كلٌرة التربٌرة النوعٌرة مكترب د.د/ وكٌرل الكلٌرة لشرئون خدمرة 
المجتمررع وتنمٌرره البٌئررة بشرر ن عقررد نرردو  بعنرروان ا دمررراج العصررر وكٌفٌررة الوقاٌررة منهررا ( ٌرروم 

 ظهرا . 05( بقسم اإلعالم بالكلٌة  الساعة 011م بمدر  ا  8/05/5102اليالياء الموافق 
 -قرار:ان

 لترشٌح دعضاء هٌئة التدرٌا لألقسام األتٌه :.وتم مخاطبة األقسام دحٌطت اللجنة علما   
  .م  ودعصاب والطب النفسً (دمراج ـ العامة  الباطنهالمتوطنة ـ  اإلمراجا 
 

  -:انغبدطانًٕضٕع     

استضافة ن مدٌر وحدة إدارة المشروعات بالجامعة بش ن النظر فً الخطاب الوارد إلٌنا  م
 – 58/00/5102الكلٌة لألطفال المشاركٌن ببرنامج جامعة الطفل ٌومً السبت الموافق 

  للقٌام بتنفٌذ األنشطة المطلوبة فً مجال الصحة والبٌئة .  2/05/5102السبت الموافق و

 -انقرار:



المراد  هنشط باالالعامة لموافاتنا دحٌطت اللجنة علما وٌتم مخاطبة د/ دسماء بقسم الصحة      
  تنفٌذها ببرنامج جامعة الطفل

 

   -:انغبثغانًٕضٕع 

   كر عن اإلمراج المزمنة , إنشاء عٌادة للكش  المب
 -انقرار:

إلمكانٌة المشاركة مع  الموافقة على إنشاء العٌادة وإرسال خطابات لجمٌع األقسام العلمٌة
 ,إرسال دسماء دعضاء هٌئة التدرٌا

 
ُخ   ٓذ انهج ُب اَز نٗ ْ ضخ  ٔا ضٕػبد انًؼشٔ فٙ انًٕ ظش  يٍ انُ

نذكزٕس/ عزبر ا غٛذ األ فأػهٍ ان ًبل  جذٔل األػ جذ   ث ًٕد ػ يح

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ  انؼضٚض لٕسِ 

 ٔسئٛظ انهجُخ  ثشفغ انجهغخ.
 

 

 رئيس انهجُت                              أييٍ انهجُت          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 (   ) أ. /يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ                (                         أيٛسج فرذٙ سثد انعاؽٗ)أ.و . /        
 

  
  





 المنوفية  جامعــة        

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 

 

 الكلية  السيد األستاذ الدكتور/ عميد
 ..... رحٛخ طٛجخ ٔثؼذ                                                                   

  انصالشا   ًُٛح انثٛخح انًُعمدج ٕٚوَرشسب أٌ َذٛؾ ظٛا ذكى سهًا تامرًا  نجُح وخٌٕ  ديح انًجرً  ٔذ    

 -تذؼٕز كال يٍ :4106/ 3/ 8 انًٕافك 

 (                                   )رئيسا   جتمع وتنمية البيئة     قوره  وكيل الكمية لشئون خدمة المـ أ.د/  محمود عبد العزيز 
 "عضوا"      أ.د/ فاطمة احمد الصيرفي        أستاذ متفرغ بقسم المسالك البولية بالكمية       -
   تتعضوا             ــٌة قسم البايولوجــٌا بالكلب دستاذ  د.د/ مشٌرة محمد عبد الواحد    -
 "عضوا"     بالكمية      أستاذ طب المجتمع والصحة العامة أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      -
 "واً "عض          رئيس قسم األمراض المتوطنة              أ.د/ عاطف أبو السعود           -
 "واً فيميات بالكمية                 "عضالطأستاذ مساعد بقسم  . د/ أميرة فتحي عبد العاطى  أ.م -
 " عضو إداري"       أ./ مرسي جاد اهلل                 مدير عــــام الكمية                     -
 " عضو إداري"             ميخائيل            باحث خدمة مواطنين              أ./  ماىر مرقس -
 سكرتارية المجنة بمكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع تب شئون مالية كا   وفاء صالح المزينأ./  -

 -:وأعتذر عن عدم الحضور 
  "واً "عض     أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع / ىويدا الشاذلي           أ.م. د -

 رية المجنة .وسكرتا اءـادة األعضــبرجـاء صـرف المستحقات المالية لكل من رئيس المجنة والس
 ٔذفؼهٕا تمثٕل فائك االدرساو ،،،،                                                   

                

                                                                                                                                
     وكيل الكلي                                                                                                                                                                  

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية  البيئة                                                         
 أ.د/  محمود عبد العزيز قورة                                                          



 المنوفية  جامعــة          

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
    وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 

 

 

 
 جذٔل أػًبل

 نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ

 (انضبنضخ  ) انجهغخ   1026/  1025  جبيؼٙنهؼبو ان

 5102/ 22 / 11األحذ  انًٕافك    ٕٚو حانًُؼمذ

 
 -انًٕضٕع األٔل:

  بتارٌ  والمنعقدة 5102/ 5102للعام الجامعً ة على محضر اجتماع الجلسة اليانٌة المصادق      
52 /01  /5102 . 

 -:انًٕضٕع انضبَٙ

خطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة للعام الجامعً  مناقشة محاور مقترح النظر فً      
5102/5102 . 

 -:انًٕضٕع انضبنش

دنواعه الوقاٌة وطرق  –عقد ندوة  خالل شهر دٌسمبر عن مرج الفشل الكلوي دسبابه  النظر فً       

 العال  والفشل الكلوي عند األطفال . 
 -:انًٕضٕع انشاثغ

التربٌرة النوعٌرة مكترب د.د/ وكٌرل الكلٌرة لشرئون خدمرة  النظر فً الخطاب الوارد إلٌنرا  مرن كلٌرة
المجتمررع وتنمٌرره البٌئررة بشرر ن عقررد نرردو  بعنرروان ا دمررراج العصررر وكٌفٌررة الوقاٌررة منهررا ( ٌرروم 

 ظهرا . 05( بقسم اإلعالم بالكلٌة  الساعة 011م بمدر  ا  8/05/5102اليالياء الموافق 
   -:انًٕضٕع انخبيظ

ن مدٌر وحدة إدارة المشروعات بالجامعة بش ن استضافة لٌنا  مالنظر فً الخطاب الوارد إ
 – 58/00/5102الكلٌة لألطفال المشاركٌن ببرنامج جامعة الطفل ٌومً السبت الموافق 

  للقٌام بتنفٌذ األنشطة المطلوبة فً مجال الصحة والبٌئة .  2/05/5102السبت الموافق 

....................ما يستجد من أعمال . -:انًٕضٕع انغبدط



 المنوفية  جامعــة          

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         

    وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون 
 

 

 
 جذٔل أػًبل

 نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ

 (انشاثؼخ  ) انجهغخ   1026/  1025  نهؼبو انجبيؼٙ

 5102/ 21 / 19ًٕافك   انضالصبء   ان ٕٚو حانًُؼمذ
 -انًٕضٕع األٔل:

  بتارٌ  والمنعقدة 5102/ 5102للعام الجامعً ة على محضر اجتماع الجلسة اليالية المصادق      
55 /00  /5102 . 

 -:انًٕضٕع انضبَٙ

عن مرج  52/05/5102ماتم انجاز  بالندوة المنعقدة ٌوم اليالياء الموافق  النظر فً      

 دنواعه الوقاٌة وطرق العال  والفشل الكلوي عند األطفال .  –دسبابه الفشل الكلوي 
 -:انًٕضٕع انضبنش

 ا نحو محافظة المنوفٌة خالٌة من فٌروا اا( ( عن  5102عقد ندوة  خالل شهر ٌناٌر  النظر فً       
 -:انًٕضٕع انشاثغ 

  -من كلٌة الطب إلى األماكن اآلتٌة :تسٌٌر القوافل الطبٌة المتكاملة  خالل شهر دٌسمبر  النظر فً      
 .  52/05/5102منوفٌة وذلك ٌوم الخمٌا الموافق –تال –قرٌة مٌت دبو الكوم  -0

 59/05/5102منوفٌة وذلك ٌوم اليالياء الموافق  –مركز دشمون –األنجب  رملهقرٌة  -5
   -:انًٕضٕع انخبيظ

نقٌب دطباء المنوفٌة بش ن بروتوكول تعاون بٌن  عرج الخطاب الوارد إلٌنا من السٌد األستاذ الدكتور /       
 كلٌة الطب ونقابة دطباء المنوفٌة لتدرٌب شباب األطباء باألقسام المختلفة بالكلٌة والمستشفٌات الجامعٌة .

   -:طانًٕضٕع انغبد

ادة مذكرة السٌد د.د/ وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بشر ن بروتوكرول عمرل عٌرعرج       
 الكش  المبكر عن األمراج .

  -:غبثغ انًٕضٕع ان

ً تكيٌ  وتنظٌم الدورات التابعة للمعمل المركزي وعرج دجهرزة المعمرل علرى األقسرام العلمٌرة النظر ف      
 المختلفة بالكلٌة لعمل األبحاث بها ومخاطبة األقسام بش ن عقد دورات بالمعمل .

  -:ضبيٍ انًٕضٕع ان

ل المهارات لطلبة الكلٌة مجانا ولطلبرة المردارا والكلٌرات المختلفرة معمنفٌذ دورات تدرٌبٌة بت ًالنظر ف      
 جنٌها (    51بالجامعة باشتراك رمزي قٌمته ا

  -:زبعغ انًٕضٕع ان

 ما ٌستجد من دعمال .....................



       
 المنوفية  جامعــة          

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون
 
 

 رٕلٛغ انغبدح أػضبء 

نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ انؼبو 

 1025/1026انجبيؼٙ

    102 6 /    / انًٕافك    االحذانًُؼمذح ٕٚو  

 

 

 

 " زئٛعا نهجُح "     ٛخحنشخٌٕ  ديح انًجرً  ٔذًُٛح انث انكهٛح أ. / يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ    ٔكٛم -

 

   -ٔسؼٕٚح كم يٍ :

 أ.د/ فاطمة أحمد الصرفي         أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية         "عضــوا"  -

 أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد   أستاذ بقسم الباثولوجيا بالكمية                   "عضــوا"  -

 تاذ الصحة العامة وطب المجتمع               "عضــوا"أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس   أس -

 أ.د/ عاطف أبو السعود          رئيس قسم األمراض المتوطنة                   "عضــوا" -

 وا"  ــ"عض   الصحة العامة وطب المجتمع م بقس / ىويدا الشاذلي             أستاذ مساعددأ.م.  -

 اطى أستاذ مساعد بقسم الطفيميات بالكمية              "عضــوًا"أ.م. د/ أميرة فتحي عبد الع-

 " عضو إداري"                     مدير عــــام بالكمية                      أ./ مرسي جاد اهلل     -

 " عضو إداري"                             باحث خدمة مواطنين             ميخائيل ماىر مرقص أ./  -

 "بمكتب الوكيل لشئون البيئة            " سكرتارية كاتب شئون مالية     أ./ وفاء صالح المزين        -

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 
 يحضر اجتًبع

 تًُيت انبيئتنجُت شئوٌ خذيت انًجتًع و

 (انرابعت )انجهست 1026/ 1025نهعبو انجبيعي  

 1025/   21/     12انًوافق   وانًُعقذة يوو انخالحبء

اجتمع أعضاء لجنة شئون خدمة المجتمـع وتنميـة البيئـة  29/12/2015الموافق  الثالثاء أنو في يوم      
وذلـك فـي  المجنـة سورئـيئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة وكيل الكمية لشـ  محمود عبد العزيز قورهبرئاسة السيد أ.د/ 

     الحادية عشره صباحا . تمام الساعة
 -وبحضور كل من:

 عضوا"بقسم المسالك البولية بالكمية       " أستاذ متفرغطمة احمد الصيرفي         أ.د/ فا -
  ""عضواـية            باثولوجــيا بالكمـقسم الب أستاذأ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      -
 أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      أستاذ طب المجتمع والصحة العامة بالكمية      "عضوا" -
 أ.م. د/ ىويدا الشاذلي           أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع   "عضواً" -
  "واً بالكمية             "عضم الطفيميات أستاذ مساعد بقسد/ أميرة فتحي عبد العاطى     أ.م. -
 " عضو إداري"عـــام الكمية                      مدير               أ./ مـرسي جاد اهلل   -
 " عضو إداري"بمكتب الوكيل لشئون البيئة  أخصائي عالقات عامة ./ أميرة عبد الفتاح البرماوي  أ -

 -:وأعتذر عن عدم الحضور 
  "واً "عض       رئيس قسم األمراض المتوطنة                        أ.د/ عاطف أبو السعود -
 وتنمية البيئةكاتب شئون مالية بمكتب وكيل الكمية لشئون خدمة وفاء صالح المزين وتولت سكرتارية المجنة السيدة /  -
 بذكــــرنة  ـرئيس المج محمود عبد العزيز قوره  تور / ــتاذ الدكـوقــد استيل الجمــسة األس  
  -ثم رحب سيادتو بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي: بسى هللا انرحًٍ انرحيى""  

   -الموضوعات المدرجة بجدول األعمال: -دوال :

 -انًوضوع األول:
 5102/ 5102للعرام الجرامعً  (السرابقة ا الياليرةالجلسرة  عاجتمرا المصادقة على محضر       

 .55/00/5102والمنعقدة بتارٌ  
 -انقرار:

 . محضرالعلى  المصادقة        
 
 

 

 -:انًٕضٕع انضبَٙ

عن مرج  52/05/5102ماتم انجاز  بالندوة المنعقدة ٌوم اليالياء الموافق  النظر فً      

 دنواعه الوقاٌة وطرق العال  والفشل الكلوي عند األطفال .  –الفشل الكلوي دسبابه 



 -انقرار:

واقترح ب ن ٌتم عمل استبٌان قبل الندوة وبعدها وذلك لتحدٌد نقاط  دحٌطت اللجنة علما     
الضع  والقوة لدى المتلقً وقٌاا مستوى المعلومات لدٌه للعمل على تصحٌحها كما تم 

 :.كاالتى  وهً الفشل الكلوي ندوةعرج نتٌجة استبٌان 
 حٕل َذٔح ػٍ ٌَزٛجخ اعزجٛب

انفشم انكهٕ٘  –لبٚخ ٔانؼالط طشق انٕ–إَٔاػّ  –) انفشم انكهٕ٘: أعجبثّ 

 ػُذ األطفبل  (

 عن ) نحو محافظة المنوفية خالية من فيروس )س( ( 6102عقد ندوة  خالل شهر يناير  النظر في

  -يٍ حٛش : نهُذٔح يب ْٕ رمًٛٛك -    

 ػعٛف مٛد يًراش 

 يعرٕٖ أ ا  انًذاػسٍٚ تانُدٔج

  / يذًد ظًٛس )يدزض األؽفال ( -0

 ذٙ ) يدزض انًعاني انثٕنٛح(ا  شَا / فإ-4

أ. / أدًد انعستجٙ ) أظراذ ٔزئٛط لعى  انثاؽُح  -3

 انعايح (

 

80.88% 

80.42% 

88.12% 

 

 

 

48.30% 

08.82% 

04.2% 

 

---- 

---- 

---- 

 %2 %38.2 %23.03 انرُظٛى

 %3 %26.88 %21 اندساٚح

 %3 %38.2 %22.38 انمائًٍٛ تانخديح

 

 غٛس يُاظة          يُاظة  

 %3 %26.2 انٕلد

 %38.2 %6.42 انًكاٌ

 

 غٛس يفٛد ئنٗ دد يا      يفٛد 

 ---- %6.42 23.82 يعرٕٖ االظرفا ج

 

 ال    َعى  

 %23.03 %23.82 ْم ظثك ني انًشازكح فٙ أ٘ يٍ األَشطح انًجرًعٛح نهكهٛح

 %2.38 %80.88 ْم ذسٚد انًشازكح فٙ ذهي األَشطح؟ 

 %3 %88.2 خديحْم ذسٚد ذكساز ْرِ ان - 

 يا ْٕ أفؼم يا أسجثي فٙ انُدٔج؟ -   

 ذعد  انًذاػسٍٚ ٔذخظظاذٓى     -4شٚا ج انخثسج ٔانصمافح انطثٛح                       -0   

 االظرًا  ٔانس  سهٗ األظخهح  -2تعاؽح األظهٕب ٔانشسح انٕافٙ                  -3   

 هٕياخ  أًْٛح يٕػٕ  انُدٔج ٔكصافح انًع -2   

 يا ْٙ أٔمّ انمظٕز فٙ انُدٔج؟                         -   

           سدو كفاٚح انٕلد  -3سدو ماْصٚح انًكاٌ    -4 سدو ظًا  انظٕخ تشكم ٔاػخ    -0   

 يا ْٙ يمرسداذكى  نرذعٍٛ انُدٔج؟ -   

 اإلسدا  انًعثك نهًكاٌ  -4                       ذعد  انًٕاػٛ  انٓايح نٕمٕ  زغثح فٙ االظرًا               -0   

 ذكساز يصم ْرِ انُدٔاخ     -2                        اإلتالغ سٍ انًٕاسٛد لثم اَعما  انُدٔاخ تفرسج كافٛح          -3   

 س .سسع يرأَٙ نهذدٚ -6 ايعح فمؾ ٔ سٔمٓا نهًجرً  انًدَٙ   سدو الرظاز يصم ْرِ انُدٔاخ سهٗ انج -2   

                                                       

 

                                                                      

 -:انًٕضٕع انضبنش

 ٌة من فٌروا اا( عن ا نحو محافظة المنوفٌة خال 5102عقد ندوة  خالل شهر ٌناٌر  النظر فً       
 -انقرار:

  . ت اللجنة علمادحٌط     
 



 -:انًٕضٕع انشاثغ 
  -النظر فً تسٌٌر القوافل الطبٌة المتكاملة  خالل شهر دٌسمبر من كلٌة الطب إلى األماكن اآلتٌة :      

 .  52/05/5102منوفٌة وذلك ٌوم الخمٌا الموافق –تال –قرٌة مٌت دبو الكوم  -2

 59/05/5102ياء الموافق منوفٌة وذلك ٌوم اليال –مركز دشمون –قرٌة رمله األنجب  -2
 -انقرار:

 . دحٌطت اللجنة علما     
 

   -:انًٕضٕع انخبيظ

عرج الخطاب الوارد إلٌنا من السٌد األستاذ الدكتور / نقٌب دطباء المنوفٌة بش ن بروتوكول تعاون بٌن        
 والمستشفٌات الجامعٌة . كلٌة الطب ونقابة دطباء المنوفٌة لتدرٌب شباب األطباء باألقسام المختلفة بالكلٌة

 -انقرار:

بعررج الموضروع علرى مجررالا  لألقسرامخطابرات  إرسررالوسرو  ٌرتم  دحٌطرت اللجنرة علمرا     

 . خطة تدرٌب شباب األطباء العاملٌن بوزارة الصحة فًللنظر  الموقرة األقسام

 

   -:طانًٕضٕع انغبد

ع وتنمٌة البٌئة بشر ن بروتوكرول عمرل عٌرادة مذكرة السٌد د.د/ وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمعرج       
 .المزمنة الكش  المبكر عن األمراج 

 -انقرار:

وسرو  ٌرتم إرسررال خطابرات لألقسرام بعررج الموضروع علرى مجررالا  دحٌطرت اللجنرة علمرا     
عٌادة الكش  المبكر عرن األمرراج المزمنرة بروتوكول تشغٌل وضع  األقسام الموقرة للنظر فً

. 
 

  -:ثغ غبانًٕضٕع ان

ً تكيٌ  وتنظٌم الدورات التابعة للمعمل المركزي وعرج دجهرزة المعمرل علرى األقسرام العلمٌرة النظر ف      
 المختلفة بالكلٌة لعمل األبحاث بها ومخاطبة األقسام بش ن عقد دورات بالمعمل .

 -انقرار:

ركرزي( لعمرل بٌران م مخاطبرة د/ اٌمران بردر امردٌر المعمرل الموسو  ٌت دحٌطت اللجنة علما     
باألجهزة الموجودة بالمعمل ودهمٌتها وتعرٌ  كامل لها وتوزٌعها علرى جمٌرع األقسرام المختلفرة 

 لالستفادة من هذ  األجهزة .
  
 

 
  -:ضبيٍ انًٕضٕع ان

ل المهارات لطلبة الكلٌة مجانا ولطلبرة المردارا والكلٌرات المختلفرة معمتنفٌذ دورات تدرٌبٌة ب ًالنظر ف      
   .جنٌها (  51لجامعة باشتراك رمزي قٌمته ابا

 -انقرار:

م تجهٌز بٌان بالدورات المختلفة المقترح انعقادها وتوزٌعها وسو  ٌت دحٌطت اللجنة علما     
 . على كافة الكلٌات والمعاهد والمدارا المختلفة 

  
 
  

ضخ    ضٕػبد انًؼشٔ فٙ انًٕ ظش  يٍ انُ ُخ  ٓذ انهج ُب اَز نٗ ْ ٔا

ً جذٔل األػ نذكزٕس/ث عزبر ا غٛذ األ فأػهٍ ان جذ   بل  ًٕد ػ يح



انؼضٚض لٕسِ  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ 

 ٔسئٛظ انهجُخ  ثشفغ انجهغخ.
 

 

                                                                        أييٍ انهجُت                      

 رئيس انهجُت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 (   ) أ. /يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ                (                         أيٛسج فرذٙ سثد انعاؽٗ)أ.و . /        
 

  
  



 
 
 

 جذٔل أػًبل

 نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ

 (انشاثؼخ انخبيغخ  ) انجهغخ   1026/  1025  نهؼبو انجبيؼٙ

 6102/  2 / 16  انضالصبء   انًٕافك  ٕٚو حانًُؼمذ
 -انًٕضٕع األٔل:

  بتارٌ  والمنعقدة 5102/ 5102للعام الجامعً ة على محضر اجتماع الجلسة الرابعة المصادق      
55 /00  /5102 . 

 -:انًٕضٕع انضبَٙ

يُٕفٛرح  ٚرٕو األزتعرا   –ـ يسكرص ذرال  ًرىتٔٚرح  انمسٚرح ش   -متكاملة  افلة طبٌة قتسٌٌر  النظر فً      

 .48/0/4106ك انًٕاف

 -:انًٕضٕع انضبنش

من كلٌة االقتصاد المنزلً بعقد مؤتمر الدولً الرابع ـ العربً اليامن الخطاب الوارد إلٌنا  النظر فً       

 م  تحت عنوان :. 2/2/5102-2عشر لالقتصاد المنزلً بتارٌ  
 ت االقتصاد المنزلً وقضاٌا التنمٌة ت

 -:انًٕضٕع انشاثغ 
من قسم الطب الشرعً والسموم اإلكلٌنٌكٌة بخصوص الندوات التوعٌة إلٌنا الخطاب الوارد  النظر فً       

 المقترحة من مجلا القسم .
   -:انًٕضٕع انخبيظ

 من دمٌن عام المجلا األعلى للجامعات بش ن المجموعات التشخٌصٌة إلٌنا الخطاب الوارد  النظر فً       
Diagnostic Kits  صادٌة فرى المجراالت الطبٌرة والبٌئٌرة الحاصرلة علرى موافقرة وزارة ذات األهمٌة االقت

الصحة مع تنظٌم ورشة عمل بالتعاون مع الجامعات المصرٌة والوزراء المعنٌون بمخرجرات األبحراث الطبٌرة 
 بالجامعات .

   -:طانًٕضٕع انغبد

        
 ما ٌستجد من دعمال .....................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنوفية  ةجامعــ         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون



 
 يحضر اجتًبع

 نجُت شئوٌ خذيت انًجتًع وتًُيت انبيئت

 انخبيست( )انجهست 1026/ 1025نهعبو انجبيعي  

 1026/    2/     16وانًُعقذة يوو انخالحبء انًوافق  

 

اجتمع أعضاء لجنة شـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة  2016/ 26/1الموافق  الثالثاء أنو في يوم      
وذلـك فـي  المجنـة سورئـيوكيل الكمية لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة   محمود عبد العزيز قورهبرئاسة السيد أ.د/ 

     الحادية عشره صباحا . تمام الساعة
 -وبحضور كل من:

 عضوا""       بقسم المسالك البولية بالكمية    أستاذ متفرغلصيرفي         طمة احمد اأ.د/ فا -
  ""عضوا       باثولوجــيا بالكمــية        قسم الب أستاذأ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      -
 "عضوا"      أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      أستاذ طب المجتمع والصحة العامة بالكمية    -
 "عضواً"    د/ ىويدا الشاذلي           أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع  أ.م. -
  "واً "عض    م الطفيميات بالكمية           أستاذ مساعد بقسد/ أميرة فتحي عبد العاطى     أ.م. -
 عضو إداري""               عـــام الكمية         مدير                 أ./ مـرسي جاد اهلل   -
 ميخائيل            باحث خدمة مواطنين                       " عضو إداري" أ./  ماىر مرقس -
 "سكرتارية المجنة" بمكتب الوكيل لشئون البيئة  كاتب شئون مالية          وفاء صالح المزين / ./ أ -

 -:وأعتذر عن عدم الحضور 
 "واً "عض       يس قسم األمراض المتوطنة            رئ  أ.د/ عاطف أبو السعود           -

  ""عضواباثولوجــيا بالكمــية            قسم الب أستاذأ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      -
 
 نة  بذكــــرـرئيس المج محمود عبد العزيز قوره  تور / ــتاذ الدكـوقــد استيل الجمــسة األس  
  -ثم رحب سيادتو بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي: بسى هللا انرحًٍ انرحيى""  

  -الموضوعات المدرجة بجدول األعمال: -دوال :
 
  
 

 

 

 -انًوضوع األول:
 5102/ 5102للعرام الجرامعً  السرابقة ا الرابعرة(الجلسة  عاجتما المصادقة على محضر       

 .59/05/5102والمنعقدة بتارٌ  
 -انقرار:

 . على المحضر المصادقة        
 -:انًٕضٕع انضبَٙ



يُٕفٛرح  ٚرٕو األزتعرا  انًٕافرك  –ًرى ـ يسكرص ذرال ت نمسٚرح    -متكاملرة  افلرة طبٌرة قتسرٌٌر  النظرر فرً 

48/0/4106. 

 -انقرار:

 .م 01/5/5102وعرج دنة لسوء األحوال الجوٌة تؤجل لٌوم  التوصٌة بالموافقة 
         

 -:انًٕضٕع انشاثغ 
الخطاب الوارد إلٌنا من كلٌة االقتصاد المنزلً بعقد مؤتمر الدولً الرابع ـ العربً اليامن  النظر فً       

 م  تحت عنوان :. 2/2/5102-2عشر لالقتصاد المنزلً بتارٌ  
 ت االقتصاد المنزلً وقضاٌا التنمٌة ت

 -انقرار:

 .وكٌفٌة المشاركة فً المؤتمر طب المجتمع و الصحة العامة  مخاطبة قسم     
 

   -:انًٕضٕع انخبيظ

 من دمٌن عام المجلا األعلى للجامعات بش ن المجموعات التشخٌصٌة إلٌنا الخطاب الوارد  النظر فً       
Diagnostic Kits   المجراالت الطبٌرة والبٌئٌرة الحاصرلة علرى موافقرة وزارة  فرًذات األهمٌة االقتصادٌة

المصرٌة والوزراء المعنٌون بمخرجرات األبحراث الطبٌرة الصحة مع تنظٌم ورشة عمل بالتعاون مع الجامعات 
 بالجامعات .
 -انقرار:

 اإلحاطة علما .

ضخ    ضٕػبد انًؼشٔ فٙ انًٕ ظش  يٍ انُ ُخ  ٓذ انهج ُب اَز نٗ ْ ٔا

نذكزٕس/ عزبر ا غٛذ األ فأػهٍ ان ًبل  جذٔل األػ جذ   ث ًٕد ػ يح

انؼضٚض لٕسِ  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ 

 ظ انهجُخ  ثشفغ انجهغخ.ٔسئٛ
 

 

                                                                        أييٍ انهجُت                      

 رئيس انهجُت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 (   ) أ. /يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ                (                         أيٛسج فرذٙ سثد انعاؽٗ)أ.و . /        
 

  
  



 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون
 

 جذٔل أػًبل

 نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ

 ( انغبدعخ ) انجهغخ   1026/  1025  نهؼبو انجبيؼٙ

 6102/  1 / 8 انضالصبء   انًٕافك    وٕٚ حانًُؼمذ
 -انًٕضٕع األٔل:

 

 عن  5/5102/ 01لموافق ا األربعاءالمنعقدة ٌوم العلمٌة ماتم انجاز  بالندوة  النظر فً      

 .ا فٌروا زٌكا دسبابه وطرق الوقاٌة منه (

 -: َٙانضبانًٕضٕع 

قلٌمى للنظائر المشعة للدول العربٌة بش ن اال األوسطالشرق مركز الخطاب الوارد إلٌنا من  النظر فً   

 تنظٌم ورشة عمل فى مجال :.

 المشعة وتطبٌقها الصناعٌة والبٌئٌة ت رالنظائ إنتا ت

 50/2/512ـ 01فً الفترة من 

 -:ضبنش انًٕضٕع ان 

الجمعٌة بهد  خدمة  إنشاءالسرطان  ألبحاثالجمعٌة المصرٌة من إلٌنا الخطاب الوارد  النظر فً       

الهام من خالل ورشة عمل ,  البحيًدبحاث السرطان التجرٌبٌة ومن دجل تحقٌق نهضة شاملة لهذا المجال 

 ,  دورٌة علمٌة . سنوي, مؤتمر  تدربٌهدورات 

 

 -:شاثغانًٕضٕع ان   

 52/5/5102السادسرة والمنعقردة بترارٌ    بجلستهلمجتمع وتنمٌة البٌئة ن موافقة مجلا شئون خدمة اابش

 والذيللجامعات  األعلىالدكتور / دشر  حاتم دمٌن عام المجلا  األستاذلخطاب الوارد من السٌد بخصوص ا

  دارسٌن متطلب من متطلبات التخر  . 8ٌنص على دن ا ٌكون محو دمٌة عدد 

 

 

 

 

   

 :خبيظانًٕضٕع ان   



دول العربٌرة بشر ن تنظرٌم من ركرز الشررق األوسرط االقلٌرً للنظرائر المشرعة للرإلٌنا الخطاب الوارد  النظر فً 

 ورشتً  عمل فً مجالً :.

مجررال ت التوعٌررة اإلشررعاعٌة البٌئٌررة للعرراملٌن بالمنشررات البترولٌررة والصررناعٌة  ت فررً الفترررة مررن  .2

 .م 1/2/5102ـ2

 م02/2/5102ـ01مجال ت الطوارئ اإلشعاعٌة والنووٌة وإجراءات االستجابة  ت فً الفترة من  .1

 

 :غبدطانًٕضٕع ان 

للنظائر المشرعة للردول العربٌرة بشر ن تنظرٌم  ًمن ركز الشرق األوسط اإلقلٌمإلٌنا الخطاب الوارد  ً النظر ف 

 ورشة عمل فً مجال :.

 والعالجٌة ت  ةت توكٌد ورقابة جودة األجهزة التشخٌصٌ          

 

 -:انغبثغانًٕضٕع 

البٌئرة بشر ن ة المجتمرع وتنمٌرة كترب نائرب رئرٌا الجامعرة لشرئون خدمرمرن مإلٌنرا الخطاب الوارد  النظر فً 

م على تكلٌ  نقطة اتصال مكتب براءات  50/5/5102ة المجتمع المنعقدة بتارٌ  ممجلا شئون خد موافقة

 :.ناقشة رسالتًماالختراع بالجامعة على عقد لقاءات بالطالب والباحيٌن وطالب الدراسات العلٌا ولتتقدمٌن ل

 تسجٌل اختراعاتهم وحماٌة حقوقهم الفكرٌة .لمساعدتهم فً  ر ـ دكتورا  (ا ماجستٌ 

 

 -:ضبيٍانًٕضٕع ان

 ما ٌستجد من دعمال .....................

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  -يب ْٕ رمًٛٛك  نهُذٔح يٍ حٛش :-



 ػعٛف مٛد يًراش 

 يعرٕٖ أ ا  انًذاػسٍٚ تانُدٔج

  / يذًد ظًٛس )يدزض األؽفال ( -0

 ثٕنٛح( / فإا  شَاذٙ ) يدزض انًعاني ان-4

أ. / أدًد انعستجٙ ) أظراذ ٔزئٛط لعى  انثاؽُح  -3

 انعايح (

011% 

88% 

84% 

84% 

 

 

---- 

08% 

08% 

08% 

---- 

2% 

---- 

---- 

    %011 انرُظٛى

   %011 اندساٚح

   %011 انمائًٍٛ تانخديح

 

 غٛس يُاظة          يُاظة  

  ----  %011 انٕلد

 ----  %011 انًكاٌ

 

 غٛس يفٛد ئنٗ دد يا      يفٛد 

     %011 يعرٕٖ االظرفا ج

 

 ال    َعى  

   %011 ْم ظثك ني انًشازكح فٙ أ٘ يٍ األَشطح انًجرًعٛح نهكهٛح

   %011 ْم ذسٚد انًشازكح فٙ ذهي األَشطح؟ 

    %011 ْم ذسٚد ذكساز ْرِ انخديح - 

 يا ْٕ أفؼم يا أسجثي فٙ انُدٔج؟ -   

 ذعد  انًذاػسٍٚ ٔذخظظاذٓى     -4انصمافح انطثٛح                      شٚا ج انخثسج ٔ -0   

  سسع انًعهٕياخ سهٗ انداذاوٕ -2تعاؽح األظهٕب ٔانشسح انٕافٙ                  -3   

 اإلوازج ئنٗ اإلسجاش انعهًٙ فٙ انمساٌ  -6     أًْٛح يٕػٕ  انُدٔج ٔكصافح انًعهٕياخ   -2   

 مظٕز فٙ انُدٔج؟                        يا ْٙ أٔمّ ان -   

            سدو االنرصاو تانًٕسد انًذد  نهُدِٔ  -0   

 يا ْٙ يمرسداذكى  نرذعٍٛ انُدٔج؟ -   

 اإلسدا  انًعثك نهًكاٌ  -4                       ذعد  انًٕاػٛ  انٓايح نٕمٕ  زغثح فٙ االظرًا               -0   

 ذكساز يصم ْرِ انُدٔاخ     -2                        ٍ انًٕاسٛد لثم اَعما  انُدٔاخ تفرسج كافٛح         اإلتالغ س -3   

 سسع يرأَٙ نهذدٚس . -6 ايعح فمؾ ٔ سٔمٓا نهًجرً  انًدَٙ   سدو الرظاز يصم ْرِ انُدٔاخ سهٗ انج -2   

 

 ٔكٛم انكهٛح                                                                                             

نشخٌٕ  ديح                                                                                                                      

 انًجرً  ٔذًُٛح  انثٛخح 

أ. /  يذًٕ                                                                                                                            

 سثد انعصٚص لٕزج

 
 

 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 
 يحضر اجتًبع

 تنجُت شئوٌ خذيت انًجتًع وتًُيت انبيئ

 (انسببعت  )انجهست 1026/ 1025نهعبو انجبيعي  



 1026/    3/     8وانًُعقذة يوو انخالحبء انًوافق  

 

اجتمـع أعضـاء لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة  2016/ 8/3الموافـق  الثالثـاء أنو في يوم      
وذلـك فـي  المجنـة سورئـيمجتمـع وتنميـة البيئـة وكيل الكمية لشـئون خدمـة ال  محمود عبد العزيز قورهبرئاسة السيد أ.د/ 

     الحادية عشره صباحا . تمام الساعة
 -وبحضور كل من:

 عضوا"بقسم المسالك البولية بالكمية          " أستاذ متفرغطمة احمد الصيرفي         أ.د/ فا -
  ""عضوا          باثولوجــيا بالكمــية     قسم الب أستاذأ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      -
 "عضوا"      أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      أستاذ طب المجتمع والصحة العامة بالكمية    -
 "عضواً"    أ.م. د/ ىويدا الشاذلي           أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع  -
  "واً بالكمية               "عضم الطفيميات أستاذ مساعد بقسد/ أميرة فتحي عبد العاطى     أ.م. -
 عضو إداري"عـــام الكمية                        "مدير                 أ./ مـرسي جاد اهلل   -
 ميخائيل            باحث خدمة مواطنين                       " عضو إداري" أ./  ماىر مرقس -
 "سكرتارية المجنة" بمكتب الوكيل لشئون البيئة  مالية كاتب شئون          وفاء صالح المزين / ./ أ -

 -:وأعتذر عن عدم الحضور 
 توا  تعض       رئٌا قسم األمراج المتوطنة              د.د/ عاط  دبو السعود           -

 
 نة  بذكــــرـرئيس المج محمود عبد العزيز قوره  تور / ــتاذ الدكـوقــد استيل الجمــسة األس  

  -ثم رحب سيادتو بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي: بسى هللا انرحًٍ انرحيى" " 

  -الموضوعات المدرجة بجدول األعمال: -دوال :

 

  
 

 

 

 -انًوضوع األول:
/ 5102للعرررام الجرررامعً  ( السادسرررةالسرررابقة االجلسرررة  عاجتمرررا المصرررادقة علرررى محضرررر       
 .5/5102 /58والمنعقدة بتارٌ   5102

 -نقرار:ا

 . على المحضر المصادقة        
 -:انًٕضٕع انضبَٙ

 

 عن  5/5102/ 01ماتم انجاز  بالندوة العلمٌة المنعقدة ٌوم األربعاء الموافق  النظر فً      

 .ا فٌروا زٌكا دسبابه وطرق الوقاٌة منه (



 -القرار:
عدها وذلك لتحدٌد نقاط واقترح ب ن ٌتم عمل استبٌان قبل الندوة وب دحٌطت اللجنة علما     

الضع  والقوة لدى المتلقً وقٌاا مستوى المعلومات لدٌه للعمل على تصحٌحها كما تم 
 عرج نتٌجة استبٌان ندوة الفشل الكلوي وهً كاالتى :.

 حٕل َذٔح ػٍ ٌَزٛجخ اعزجٛب

 .ا فٌروا زٌكا دسبابه وطرق الوقاٌة منه (

  -يٍ حٛش : نهُذٔح يب ْٕ رمًٛٛك -    

 ػعٛف مٛد اشيًر 

 يعرٕٖ أ ا  انًذاػسٍٚ تانُدٔج

 (  أظراذ اإليساع انظدزٚح ) أدًد سايس  ًٛط  / -0

 (ٔفاز يذًد انمسغ ) زئٛط لعى انطفٛهٛاخ انطثّٛ / -4

أظراذ يرفسغ تمعى أ. / أدًد انعستجٙ )  -3

 (انًٛكسٔتٕٛنٕمٗ 

 

80.88% 

80.42% 

88.12% 

 

 

 

48.30% 

08.82% 

04.2% 

 

---- 

---- 

---- 

    %011 انرُظٛى

   %011 اندساٚح

   %011 انمائًٍٛ تانخديح

 

 غٛس يُاظة          يُاظة  

   %011 انٕلد

  %011 انًكاٌ

 

 غٛس يفٛد ئنٗ دد يا      يفٛد 

 ----   %011 يعرٕٖ االظرفا ج

 

 ال    َعى  

  ْم ظثك ني انًشازكح فٙ أ٘ يٍ األَشطح انًجرًعٛح نهكهٛح

011% 

  

  %011 ْم ذسٚد انًشازكح فٙ ذهي األَشطح؟ 

  %011 ْم ذسٚد ذكساز ْرِ انخديح - 

    

 

 يا ْٕ أفؼم يا أسجثي فٙ انُدٔج؟ -

 ذعد  انًذاػسٍٚ ٔذخظظاذٓى     -4شٚا ج انخثسج ٔانصمافح انطثٛح                       -0   

 ظرًا  ٔانس  سهٗ األظخهح اال -2تعاؽح األظهٕب ٔانشسح انٕافٙ                  -3   

 أًْٛح يٕػٕ  انُدٔج ٔكصافح انًعهٕياخ   -2   

 يا ْٙ أٔمّ انمظٕز فٙ انُدٔج؟                         -   

 سدو كفاٚح انٕلد            -3سدو ماْصٚح انًكاٌ    -4سدو ظًا  انظٕخ تشكم ٔاػخ     -0   

 يا ْٙ يمرسداذكى  نرذعٍٛ انُدٔج؟ -   

 اإلسدا  انًعثك نهًكاٌ  -4                       ذعد  انًٕاػٛ  انٓايح نٕمٕ  زغثح فٙ االظرًا               -0   

 ذكساز يصم ْرِ انُدٔاخ     -2                        اإلتالغ سٍ انًٕاسٛد لثم اَعما  انُدٔاخ تفرسج كافٛح          -3   

 سسع يرأَٙ نهذدٚس . -6 ايعح فمؾ ٔ سٔمٓا نهًجرً  انًدَٙ   خ سهٗ انجسدو الرظاز يصم ْرِ انُدٔا -2   

                                                       

 -:ضبنشانًٕضٕع ان 
من الجمعٌة المصرٌة ألبحاث السرطان إنشاء الجمعٌة بهد  خدمة إلٌنا الخطاب الوارد  النظر فً       

ومن دجل تحقٌق نهضة شاملة لهذا المجال البحيً الهام من خالل ورشة عمل ,  دبحاث السرطان التجرٌبٌة

 دورات تدربٌه , مؤتمر سنوي ,  دورٌة علمٌة .



 -انقرار:

 العلمٌة . األقسامٌع مٌعمم الخطاب على ج     
 -:شاثغانًٕضٕع ان 

 52/5/5102دة بترارٌ  لمجتمع وتنمٌة البٌئة بجلسته  السادسرة والمنعقرن موافقة مجلا شئون خدمة اابش

بخصوص الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور / دشر  حاتم دمٌن عام المجلا األعلى للجامعات والذي 

  دارسٌن متطلب من متطلبات التخر  . 8ٌنص على دن ا ٌكون محو دمٌة عدد 

 -انقرار:

 . مخاطبة قسم الصحة العامة  وطب المجتمعوسو  ٌتم  دحٌطت اللجنة علما     
 

ضخ    ضٕػبد انًؼشٔ فٙ انًٕ ظش  يٍ انُ ُخ  ٓذ انهج ُب اَز نٗ ْ ٔا

نذكزٕس/ عزبر ا غٛذ األ فأػهٍ ان ًبل  جذٔل األػ جذ   ث ًٕد ػ يح

انؼضٚض لٕسِ  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ 

 ٔسئٛظ انهجُخ  ثشفغ انجهغخ.
 

 

                                                                        أييٍ انهجُت                      

 رئيس انهجُت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 (   ) أ. /يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ                (                         أيٛسج فرذٙ سثد انعاؽٗ)أ.و . /        
 

  
   
 
 
 
 
 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 
 يحضر اجتًبع

 نجُت شئوٌ خذيت انًجتًع وتًُيت انبيئت

 انسبدست ( )انجهست 1026/ 1025نهعبو انجبيعي  

 1026/    1/    1 8انًوافق   األحذوانًُعقذة يوو 

 

اجتمـع أعضـاء لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة  2016/ 28/2الموافـق  األحـد أنو في يـوم      
وذلـك فـي  المجنـة سورئـيوكيل الكمية لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة   محمود عبد العزيز قورهبرئاسة السيد أ.د/ 

     الحادية عشره صباحا . تمام الساعة
 -وبحضور كل من:

 عضوا"بقسم المسالك البولية بالكمية          " أستاذ متفرغاحمد الصيرفي          طمةأ.د/ فا -



  ""عضواباثولوجــيا بالكمــية               قسم الب أستاذأ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      -
 "عضوا"      أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      أستاذ طب المجتمع والصحة العامة بالكمية    -
 "عضواً"    أ.م. د/ ىويدا الشاذلي           أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع  -
  "واً م الطفيميات بالكمية               "عضأستاذ مساعد بقسد/ أميرة فتحي عبد العاطى     أ.م. -
 عضو إداري""  عـــام الكمية                      مدير                 مـرسي جاد اهلل   -
 ميخائيل            باحث خدمة مواطنين                       " عضو إداري" أ./  ماىر مرقس -
 "سكرتارية المجنة" بمكتب الوكيل لشئون البيئة  كاتب شئون مالية          وفاء صالح المزين / ./ أ -

 -:وأعتذر عن عدم الحضور 
 توا  تعض       رئٌا قسم األمراج المتوطنة              د.د/ عاط  دبو السعود           -

 
 نة  بذكــــرـرئيس المج محمود عبد العزيز قوره  تور / ــتاذ الدكـوقــد استيل الجمــسة األس  

  -ثم رحب سيادتو بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي: بسى هللا انرحًٍ انرحيى""  

  -األعمال: الموضوعات المدرجة بجدول -دوال :

 

  
 

 

 

 -انًوضوع األول:
/ 5102للعرررام الجرررامعً  ( الخامسرررةالسرررابقة االجلسرررة  عاجتمرررا المصرررادقة علرررى محضرررر       
 .0/5102 /52والمنعقدة بتارٌ   5102

 -انقرار:

 . على المحضر المصادقة        
 -:انًٕضٕع انضبَٙ

 

االقلٌمى للنظائر المشعة للدول العربٌة بش ن الخطاب الوارد إلٌنا من مركز الشرق األوسط  النظر فً   

 مجال :. فًتنظٌم ورشة عمل 

 ها الصناعٌة والبٌئٌة تاتالمشعة وتطبٌق رتإنتا  النظائ

 60/4/612ـ 01في الفترة من 
 -انقرار:

 االتٌه :. األقساممخاطبة وسو  ٌتم  دحٌطت اللجنة علما     
 . قسم الصحة العامة  وطب المجتمع .2

 .العادٌة  قسم األشعة .1

 .قسم طب  األورام  .3

                                                   



 -:ضبنشانًٕضٕع ان 
للنظرائر المشرعة للردول العربٌرة بشر ن تنظرٌم  اإلقلٌمرًمن ركز الشرق األوسط إلٌنا الخطاب الوارد  النظر فً 

 ورشتً  عمل فً مجالً :.

ملٌن بالمنشررات البترولٌررة والصررناعٌة  ت فررً الفترررة مررن مجررال ت التوعٌررة اإلشررعاعٌة البٌئٌررة للعررا .3

 .م 1/2/5102ـ2

 م02/2/5102ـ01مجال ت الطوارئ اإلشعاعٌة والنووٌة وإجراءات االستجابة  ت فً الفترة من  .4

 -انقرار:

 مخاطبة األقسام االتٌه :.وسو  ٌتم  دحٌطت اللجنة علما     
 . قسم الصحة العامة  وطب المجتمع .4

 .العادٌة قسم األشعة  .5

 .قسم طب  األورام  .6

                                                  

 

 -:شاثغانًٕضٕع ان 
للنظرائر المشرعة للردول العربٌرة بشر ن تنظرٌم  ًمن ركز الشرق األوسط اإلقلٌمرإلٌنا الخطاب الوارد  النظر فً 

 ورشة عمل فً مجال :.

 والعالجٌة ت  ةتشخٌصٌت توكٌد ورقابة جودة األجهزة ال          

 -انقرار:

 . مخاطبة قسم الصحة العامة  وطب المجتمعوسو  ٌتم  دحٌطت اللجنة علما     
 -:خبيظ انًٕضٕع ان

 

البٌئرة بشر ن كترب نائرب رئرٌا الجامعرة لشرئون خدمرة المجتمرع وتنمٌرة مرن مإلٌنرا الخطاب الوارد  النظر فً 

م على تكلٌ  نقطة اتصال مكتب براءات  50/5/5102رٌ  ة المجتمع المنعقدة بتاممجلا شئون خد موافقة

ناقشرررة متقررردمٌن لملااالختررراع بالجامعرررة علرررى عقرررد لقرراءات برررالطالب والبررراحيٌن وطرررالب الدراسررات العلٌرررا و

 :.رسالتً

 لمساعدتهم فً تسجٌل اختراعاتهم وحماٌة حقوقهم الفكرٌة . ر ـ دكتورا  (ا ماجستٌ 

 -انقرار:

 مخاطبة االتى :.وسو  ٌتم  دحٌطت اللجنة علما  
 األقسام العلمٌة . .2

 اتـحاد الطالب . .1

 اللجنة العلمٌة . .3

    جمعٌات رعاٌة الشباب .  .4
 

ضخ    ضٕػبد انًؼشٔ فٙ انًٕ ظش  يٍ انُ ُخ  ٓذ انهج ُب اَز نٗ ْ ٔا

نذكزٕس/ عزبر ا غٛذ األ فأػهٍ ان ًبل  جذٔل األػ جذ   ث ًٕد ػ يح

ٔرًُٛخ انجٛئخ انؼضٚض لٕسِ  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ 

 ٔسئٛظ انهجُخ  ثشفغ انجهغخ.
 



 

                                                                        أييٍ انهجُت                      

 رئيس انهجُت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 (   ) أ. /يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ                  (                       أيٛسج فرذٙ سثد انعاؽٗ)أ.و . /        

 
 

 

  
 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون
 

 جذٔل أػًبل

 نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ

 (يٍ انضب ) انجهغخ   1026/  1025  نهؼبو انجبيؼٙ

 6102/  4 / 3انًٕافك       األحذ ٕٚو حانًُؼمذ
 -انًٕضٕع األٔل:

اقتررراح قطرراع خدمررة المجتمررع بمقامررة الملتقررى األول لقطاعررات للجامعررات علررى  األعلررىبشرر ن موافقررة المجلررا 
 خدمة المجتمع بالجامعات المصرٌة تحت عنوان :. 

 ا دطفال الشوارع .. المشكلة والمقترحات (
 بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلٌة الصٌدلة بالجامعة . 5102ماٌو 55الى 50 فً الفترة من

 ة المجتمع وتنمٌة البٌئة :.ملقطاعات خد األول المتلقًمحاور 
 ظاهر دطفال بال م وى . تشخٌصدراسة  .0
 دور الجامعة والمجتمع لعال  ظاهر دطفال بال م وى . .5
 المجتمع . فًكطاقة فاعلة  لألطفالالتدرٌب والتشغٌل والتحوٌل  .2
 ة لمحاربة ظاهر دطفال بال م وى بغٌة القضاء على الظاهر .ممستدا إستراتٌجٌة .2

  

 -:َٙ انًٕضٕع انضب

سمرد  البٌئرة بشر نكتب نائب رئٌا الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة من مإلٌنا الخطاب الوارد  النظر فً 

 َدِٔ ذذد سُٕاٌ :.

 انًٕاز  ٔشٚا ج االدرٛاماخ " ذعظٛى االظرفا ج يٍ انًٛاِ فٗ ظم لهح" 

  انعايح نهجايعح انعاسح انعاوسج طثادا . ِتاال  از خو تماسح انًإذًسا 41/2/4106ٔذني ٕٚو األزتعا  انًٕافك 

 -:ضبنش انًٕضٕع ان

 بش ن عقد دور  تدربٌه تحت عنوان :. الطبٌةركز التكنولوجٌا م منإلٌنا الوارد  الخطاب النظر فً  

 Hands Onت

 c Technigues in Cell Culture and Stem Cell ResearchBasi   

 م 02/2/502 وذلك فً الفترة من :.

 



 

  

 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 
 يحضر اجتًبع

 نجُت شئوٌ خذيت انًجتًع وتًُيت انبيئت

 )انجهست انخبيُت ( 1026/ 1025بو انجبيعينهع  

 1026/    4/   3وانًُعقذة يوو األحذ انًوافق  
 

اجتمــع أعضــاء لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة  2016/ 3/4الموافــق  األحــد أنــو فــي يــوم      
وذلـك فـي  المجنـة سورئـيبيئـة وكيل الكمية لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة ال  محمود عبد العزيز قورهبرئاسة السيد أ.د/ 

     الحادية عشره صباحا . تمام الساعة
 -وبحضور كل من:

 عضوا"بقسم المسالك البولية بالكمية          " أستاذ متفرغطمة احمد الصيرفي         أ.د/ فا -
  ""عضواباثولوجــيا بالكمــية               قسم الب أستاذأ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      -
 "عضوا"      أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      أستاذ طب المجتمع والصحة العامة بالكمية    -
 توا  تعض   رئٌا قسم األمراج المتوطنة              د.د/ عاط  دبو السعود           -

 واً""عض    أ.م. د/ ىويدا الشاذلي           أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع  -
  "واً م الطفيميات بالكمية               "عضأستاذ مساعد بقسد/ أميرة فتحي عبد العاطى     أ.م. -
 عضو إداري"عـــام الكمية                        "مدير                        مـرسي جاد اهلل   -
 " عضو إداري"             ميخائيل            باحث خدمة مواطنين           أ./  ماىر مرقس -
 "سكرتارية المجنة" بمكتب الوكيل لشئون البيئة  كاتب شئون مالية          وفاء صالح المزين / ./ أ -
  
 نة  بذكــــرـرئيس المج محمود عبد العزيز قوره  تور / ــتاذ الدكـوقــد استيل الجمــسة األس  

  -بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي:ثم رحب سيادتو  بسى هللا انرحًٍ انرحيى""  

  -الموضوعات المدرجة بجدول األعمال: -دوال :

 

  
 

 

 



 -انًوضوع األول:
/ 5102للعرام الجرامعً  الجلسرة السرابقة االسرابعة ( عالمصادقة علرى محضرر اجتمرا       
 .2/5102/ 8والمنعقدة بتارٌ   5102

 -انقرار:

 المصادقة على المحضر .        
 
 -:نًٕضٕع انضبَٙا

بشرر ن موافقررة المجلررا األعلررى للجامعررات علررى اقتررراح قطرراع خدمررة المجتمررع بمقامررة الملتقررى األول 
 لقطاعات خدمة المجتمع بالجامعات المصرٌة تحت عنوان :. 

 ا دطفال الشوارع .. المشكلة والمقترحات (  
 الصٌدلة بالجامعة .بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلٌة  5102ماٌو 55الى 50فً الفترة من 

 محاور المتلقً األول لقطاعات خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة :.
 دطفال بال م وى .  دراسة تشخٌص ظاهر .2
 دطفال بال م وى .  دور الجامعة والمجتمع لعال  ظاهر .2
 التدرٌب والتشغٌل والتحوٌل لألطفال كطاقة فاعلة فً المجتمع . .1

 فال بال م وى بغٌة القضاء على الظاهر .دط  إستراتٌجٌة مستدامة لمحاربة ظاهر .8
 -انقرار:

 . دحٌطت اللجنة علما 

 

 -:انًٕضٕع انضبنش 
النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنرا مرن مكترب نائرب رئرٌا الجامعرة لشرئون خدمرة المجتمرع وتنمٌرة البٌئرة 

 سمد َدِٔ ذذد سُٕاٌ :. بش ن

 االدرٛاماخ "" ذعظٛى االظرفا ج يٍ انًٛاِ فٗ ظم لهح انًٕاز  ٔشٚا ج 

 انعايح نهجايعح انعاسح انعاوسج طثادا .  ِتاال  از خو تماسح انًإذًسا 41/2/4106ٔذني ٕٚو األزتعا  انًٕافك 

 -انقرار:

       دحٌطت اللجنة علما

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 -:انًٕضٕع انشاثغ 
التكنولوجٌا الطبٌة بش ن عقد دور  تدربٌه تحت  مركز النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من 

 عنوان :.

 Hands Onت



 Basic Technigues in Cell Culture and Stem Cell Research   

 م 02/2/502وذلك فً الفترة من :. 

 -انقرار:

       دحٌطت اللجنة علما
  

ٔانــٗ ُْــب اَزٓــذ انهجُــخ يــٍ انُظــش فــٙ انًٕضــٕػبد   

ً جذٔل األػ ضخ ث نذكزٕس/انًؼشٔ عزبر ا غٛذ األ فأػهٍ ان   بل 

يحًٕد ػجذ انؼضٚض لٕسِ  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ 

 ٔرًُٛخ انجٛئخ ٔسئٛظ انهجُخ  ثشفغ انجهغخ.
 

 

                                                          أييٍ انهجُت                      

 رئيس انهجُت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ) أ. /يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ  (       )أ.و . / أيٛسج فرذٙ سثد انعاؽٗ(                                

 
 

 

  
 

  

 

 

 

 
 

 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 جذٔل أػًبل

 خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ نجُخ شئٌٕ

 ( انزبعؼخ ) انجهغخ   1026/  1025  نهؼبو انجبيؼٙ

 6102/  5 / 3انضالصبء   انًٕافك     ٕٚو حانًُؼمذ

 -انًٕضٕع األٔل:

الطـب جامعـة المنوفيـة فـي مـؤتمر السـنوي الثالـث و العشـرون لكميـة ماتم انجاز  فرً  النظر فً      

 تحت عنوان:  ( 2015أبريل  13 – 12الفترة من )



( Stem Cell & Organ Transplantation ) 
 -:َٙ انًٕضٕع انضب

 :.نقابة دطباء المنوفٌة بصدد تنظٌم ٌوم علمى عن  النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من

PERECT PRESENTATION nd high impact publication 

 .م 5102ماٌو  02وذلك ٌوم االينٌن الموافق 

 -: ضبنشانًٕضٕع ان 

 م تحت عنوان :. 59/2/5102سٌتم عمل ندو  ٌوم األحد الموافق 

 ا اإلمراج المزمنة وصٌام رمضان نظر  دٌنٌه وطبٌة ( 

 ما ٌستجد من دعمال.......................:.  -:شاثغانًٕضٕع ان   

  

 

 

 

 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 
 يحضر اجتًبع

 نجُت شئوٌ خذيت انًجتًع وتًُيت انبيئت

 ( تبسعتان)انجهست  1026/ 1025نهعبو انجبيعي  

 1026/     5/   3انًوافق   انخالحبءوانًُعقذة يوو 
 

وتنميـة البيئـة  اجتمـع أعضـاء لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع 2016/ 3/5الموافـق  الثالثـاء أنو في يوم      
وذلـك فـي  المجنـة سورئـيوكيل الكمية لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة   محمود عبد العزيز قورهبرئاسة السيد أ.د/ 

     الحادية عشره صباحا . تمام الساعة
 -وبحضور كل من:

 عضوا""  بقسم المسالك البولية بالكمية         أستاذ متفرغطمة احمد الصيرفي         أ.د/ فا -
  ""عضواباثولوجــيا بالكمــية               قسم الب أستاذأ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      -
 "عضوا"      أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      أستاذ طب المجتمع والصحة العامة بالكمية    -
 لمجتمع     تعضوا تد.م. د/ هوٌدا الشاذلً           دستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب ا -

 عضو إداريتعـــام الكلٌة                        تمدٌر                        مـرسً جاد هللا   -



 "سكرتارية المجنة" بمكتب الوكيل لشئون البيئة  كاتب شئون مالية          وفاء صالح المزين / ./ أ -
 -:وأعتذر عن عدم الحضور  
 توا  تعض       رئٌا قسم األمراج المتوطنة              د          د.د/ عاط  دبو السعو -

  "واً م الطفيميات بالكمية                   "عضأستاذ مساعد بقسد/ أميرة فتحي عبد العاطى     أ.م. -
 عضو إداريت"        ميخائيل            باحث خدمة مواطنين                      أ./  ماىر مرقس -
 
 نة  بذكــــرـرئيس المج محمود عبد العزيز قوره  تور / ــتاذ الدكـوقــد استيل الجمــسة األس  

  -ثم رحب سيادتو بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي: بسى هللا انرحًٍ انرحيى""  

  -الموضوعات المدرجة بجدول األعمال: -دوال :

 

 

  
 -انًوضوع األول:

/ 5102للعررام الجررامعً  ( يامنررةالالجلسررة السررابقة ا عحضررر اجتمرراالمصررادقة علررى م       
 .2/5102/ 2والمنعقدة بتارٌ   5102

 -انقرار:

 المصادقة على المحضر .        
 -:انًٕضٕع انضبَٙ

الطـب جامعـة المنوفيـة فـي مـؤتمر السـنوي الثالـث و العشـرون لكميـة ماتم انجاز  فرً  النظر فً      

 تحت عنوان:  ( 2016ريل أب 16 – 12الفترة من )

( Stem .0 Cell & Organ Transplantation ) 

 -انقرار:

 . دحٌطت اللجنة علما 

 -:انًٕضٕع انضبنش 
 م تحت عنوان :. 01/2/5102سٌتم عمل ندو  ٌوم اليالياء الموافق 

 ا نحو محافظة خالٌه من فٌروا ا ( 

 -انقرار:

                                               دحٌطت اللجنة علما

 -:انًٕضٕع انشاثغ 
 م تحت عنوان :. 59/2/5102سٌتم عمل ندو  ٌوم األحد الموافق   

 رمضان نظر  دٌنٌه وطبٌة ( ما اإلمراج المزمنة وصٌا 



 -انقرار:

       دحٌطت اللجنة علما

ٔانــٗ ُْــب اَزٓــذ انهجُــخ يــٍ انُظــش فــٙ انًٕضــٕػبد   

فأػهٍ ا ًبل  جذٔل األػ ضخ ث نذكزٕس/انًؼشٔ عزبر ا غٛذ األ   ن

يحًٕد ػجذ انؼضٚض لٕسِ  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ 

 ٔرًُٛخ انجٛئخ ٔسئٛظ انهجُخ  ثشفغ انجهغخ.
 

                                                          أييٍ انهجُت                      

 رئيس انهجُت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ) أ. /يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ  (       )أ.و . / أيٛسج فرذٙ سثد انعاؽٗ(                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المنوفية  جامعــة        

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 

 

 ليةالسيد األستاذ الدكتور/ عميد الك
 ..... رحٛخ طٛجخ ٔثؼذ                                                                   

  االددَرشسب أٌ َذٛؾ ظٛا ذكى سهًا تامرًا  نجُح وخٌٕ  ديح انًجرً  ٔذًُٛح انثٛخح انًُعمدج ٕٚو     

 -تذؼٕز كال يٍ :4106/ 8/ 8انًٕافك  

 (                                   جتمع وتنمية البيئة        )رئيسايل الكمية لشئون خدمة المـ أ.د/  محمود عبد العزيز قوره  وك
 "عضوا"      أ.د/ فاطمة احمد الصيرفي        أستاذ متفرغ بقسم المسالك البولية بالكمية       -
  تتعضوا             قسم البايولوجــٌا بالكلــٌة ب دستاذ  د.د/ مشٌرة محمد عبد الواحد    -

 "واً "عض          رئيس قسم األمراض المتوطنة              أ.د/ عاطف أبو السعود           -
 "عضوا"بالكمية           أستاذ طب المجتمع والصحة العامة أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      -
 تعضوا ت    امة وطب المجتمعد بقسم الصحة العد.م. د/ هوٌدا الشاذلً           دستاذ مساع -

 "واً فيميات بالكمية                 "عضأستاذ مساعد بقسم الط . د/ أميرة فتحي عبد العاطى  أ.م -



 ت عضو إداريت       د./ مرسً جاد هللا                 مدٌر عــــام الكلٌة                     -
 خدمة مواطنين                          " عضو إداري"أ./  ماىر مرقس ميخائيل            باحث  -
 سكرتارية المجنة بمكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع كاتب شئون مالية    وفاء صالح المزينأ./  -

 وسكرتارية المجنة . اءـادة األعضــبرجـاء صـرف المستحقات المالية لكل من رئيس المجنة والس
 ٔذفؼهٕا تمثٕل فائك االدرساو ،،،،                                                   

                
                                                                                                                                  

 وكيل الكلية                                                            
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية  البيئة                                                          

 أ.د/  محمود عبد العزيز قورة                                                          



 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         

 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون
 جذٔل أػًبل

 نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ

 ( انؼبششح ) انجهغخ   1026/  1025  نهؼبو انجبيؼٙ

 6102/ 6 / 5انًٕافك       االحذ ٕٚو حانًُؼمذ

 -انًٕضٕع األٔل:

 ٌا الجامعرة لشرئون خدمرة المجتمرع وتنمٌرة البٌئرةالنظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من مكترب نائرب رئر 

ـر 02مرن  الفتررة فرًالبٌئٌرة اليالرث للدراسرات  الردولً المرؤتمربعقد ت  الواديبش ن قٌام جامعة جنوب 

  . األحمربمحافظة البحر  الغردقةبمدٌنة  5102دغسطا  08

 -:َٙ انًٕضٕع انضب

 تحت عنوان :. الدولً العلمً رالمؤتمعقد   ندسٌوط بشجامعة  النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من 

 ت  العالً التعلٌملتطوٌر  همستقبلٌت رؤى   

 م . 00/5102/ 2ـ 5من  الفترة فً

  -:ضبنش انًٕضٕع ان 

  النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من مكتب نائب رئٌا الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 02ـ 05البٌئً الدولً اليالث والذي سو  ٌعقد فً الفترة من  طنطا بعقد المنتدى جامعةبش ن قٌام 

 :. بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا تحت عنوان 5102ٌولٌو 

 " انتهوث انبيئي انًشكهت وانحم "

 ما ٌستجد من دعمال....................... -:شاثغ انًٕضٕع ان

  

 

 

 

  
 
 

        
 
 
 
 



 المنوفية  جامعــة  

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 
 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 )الجلسة العاشرة ( 5102/ 5102للعام الجامعي  

 5102/     2/   2والمنعقدة يوم األحد الموافق  
 

اجتمــع أعضــاء لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة  2016/ 5/6الموافــق  األحــد أنــو فــي يــوم      
وذلـك فـي  المجنـة سورئـيوكيل الكمية لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة   محمود عبد العزيز قورهبرئاسة السيد أ.د/ 

     الحادية عشره صباحا . تمام الساعة
 -وبحضور كل من:

 عضوا"قسم المسالك البولية بالكمية          "ب أستاذ متفرغطمة احمد الصيرفي         أ.د/ فا -
  ""عضواباثولوجــيا بالكمــية               قسم الب أستاذأ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      -
 "عضوا"      أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      أستاذ طب المجتمع والصحة العامة بالكمية    -
 توا  تعض    رئٌا قسم األمراج المتوطنة              د.د/ عاط  دبو السعود           -

  "واً م الطفيميات بالكمية                 "عضأستاذ مساعد بقسد/ أميرة فتحي عبد العاطى     أ.م. -
 أ./  ماىر مرقس ميخائيل            باحث خدمة مواطنين                            " عضو إداري" -
عضو عـــام الكلٌة                        تمدٌر                          مـرسً جاد هللاد /   -

 إداريت
 "سكرتارية المجنة" بمكتب الوكيل لشئون البيئة  كاتب شئون مالية          وفاء صالح المزين / ./ أ -
 -:وأعتذر عن عدم الحضور  
 تعضوا ت    صحة العامة وطب المجتمعد بقسم الد.م. د/ هوٌدا الشاذلً           دستاذ مساع -

  
 نة  بذكــــرـرئيس المج محمود عبد العزيز قوره  تور / ــتاذ الدكـوقــد استيل الجمــسة األس  

  -ثم رحب سيادتو بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي: بسى هللا انرحًٍ انرحيى""  

  -الموضوعات المدرجة بجدول األعمال: -دوال :

 -ع األول:الموضو 
 5102/ 5102للعرام الجرامعً  الجلسة السابقة االتاسعة ( عالمصادقة على محضر اجتما       

 .2/5102/ 2والمنعقدة بتارٌ  

 -القرار:



 المصادقة على المحضر .        

 -الموضوع الثاني:
ٌة البٌئة بش ن قٌرام النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من مكتب نائب رئٌا الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنم

دغسررطا  08ـرر 02جامعررة جنرروب الرروادي بعقررد ت المررؤتمر الرردولً اليالررث للدراسررات البٌئٌررة فررً الفترررة مررن 

 بمدٌنة الغردقة بمحافظة البحر األحمر .  5102

 -القرار:
 . دحٌطت اللجنة علما 

 -الموضوع الثالث:  
 المؤتمر العلمً الدولً تحت عنوان :.النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من جامعة دسٌوط بش ن عقد 

 لتطوٌر التعلٌم العالً ت هت رؤى مستقبلٌ

 م . 00/5102/ 2ـ 5فً الفترة من 

 -القرار:
                                               دحٌطت اللجنة علما

 -الموضوع الرابع:  
بش ن   ن خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئةالنظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من مكتب نائب رئٌا الجامعة لشئو

 5102ٌولٌو  02ـ 05قٌام جامعة طنطا بعقد المنتدى البٌئً الدولً اليالث والذي سو  ٌعقد فً الفترة من 

 :. بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا تحت عنوان

 " التلوث البيئي المشكلة والحل "
 -القرار:

د سلسلة ندوات عن التلوث البٌئى بمشاركة كلٌات كما قررت اللجنه عق دحٌطت اللجنة علما
   والجامعات الميلة وعرج االمر على مجلا الكلٌة .

 -:الموضوع الخامس   
ػشض يزكشح انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ ْذيخ انًجزًغ 

َٔزًٛخ انجٛئخ ثشأٌ انٕضٕع انمزشح ٔانًؼذ نهًًؤرًش انغُٕٖ 

 ٕفٛخ .انشاثغ ٔانؼششٌٔ ثكهٛخ انطت جبػخ انًُ

 -القرار:   
 ٔافك انهجُخ ػهٗ يٕضٕػٗ :.

 

Fight against Cancer                                                                                                     

  

Obesity ar medical & surgical problem                                                                   

   
                                                               

ػهٗ أٌ ٚزى ػمذ انًؤرًش فٗ االعجٕع االٔل أٔ انضبَٗ ثؼذ  

 أجبصح َصف االػى انذساعٗ ٔٚزى ػشض االس ػهٗ يجهغخ انكهٛخ .

 



 

 

 

 

 

  
 

 -:الموضوع السادس
 

انضبنش ٔانؼششٌٔ انًُؼمذ رٕصٛبد يؤرًش انكهٛخ انغُٕٖ  رفؼٛم 

  1026اثشٚم  26ـ21انفزشِ يٍ 

 -القرار:   
انًٕافمّ ػهٗ رشكٛم ٔحذح أثحبس انخالّٚ انجضػٛخ ٔػشض انًٕضٕع 

 ػهٗ يجهظ انكهٛخ نهزشكٛم انًمزشح نهٕحذح ٔانٛبد انؼًم ثٓب .

  

ٔانٗ ُْب اَزٓذ انهجُخ يٍ انُظش فٙ انًٕضٕػبد انًؼشٔضخ  

يحًٕد ػجذ   انغٛذ األعزبر انذكزٕس/ ثجذٔل األػًبل فأػهٍ

انؼضٚض لٕسِ  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ 

 ٔسئٛظ انهجُخ  ثشفغ انجهغخ.

 

 

 
 

 رئيس اللجنة                                      أمين اللجنة            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ٙ سثد انعاؽٗ(                               ) أ. /يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ  ( )أ.و . / أيٛسج فرذ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنرا مرن مكترب نائرب رئرٌا الجامعرة لشرئون خدمرة المجتمرع وتنمٌرة البٌئرة

ـر 02لدراسرات البٌئٌرة فرً الفتررة مرن بش ن قٌام جامعة جنوب الوادي بعقد ت المرؤتمر الردولً اليالرث ل

 بمدٌنة الغردقة بمحافظة البحر األحمر .  5102دغسطا  08

 -الموضوع الثاني :
 جامعة دسٌوط بش ن عقد المؤتمر العلمً الدولً تحت عنوان :. النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من 

 لتطوٌر التعلٌم العالً ت  هت رؤى مستقبلٌ  

 م . 00/5102/ 2ـ 5فً الفترة من 

  -:ضبنش انًٕضٕع ان 

  النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من مكتب نائب رئٌا الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 02ـ 05طنطا بعقد المنتدى البٌئً الدولً اليالث والذي سو  ٌعقد فً الفترة من  جامعةبش ن قٌام 

 :. تحت عنوان بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا 5102ٌولٌو 

 " انتهوث انبيئي انًشكهت وانحم "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 السيد االستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون

 خدة المجتمع وتنية البيئة

 تحٌة طٌبه وبعد,,,                                                          

اعطائى دجاز  وضع لمدة يالية شهور حٌث دننى وضعت  درجو من سٌادتكم التفضل بالموافقه على           

 علما ب نن دعمل ب جر ٌومى بحضانة الدكتور الصغٌر بالكلٌه . 59/2/5102مولود بتارٌ  

 مرفق طٌه صور  من شهادة مٌالد الطفل .

 وتفضلوا بقبول فائق االحترا

 مقدمة لسٌادتكم                                                                                       

 سامٌة محمد عبد الوهاب شر                                                                               

 عامله ب جر ٌومى بحضانة الدكتور الصغٌر بالكلٌة                                                                    

 

 

 

 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 جدول أعمال



 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 ( الحادى عشر) الجلسة     5102/  5102للعام الجامعي  

 2510/ 7 /  10يوم االحد   الموافق      ةالمنعقد
 -انًٕػٕ  األٔل:

ه الصرحٌة معهرد البحروث الطبٌرة جامعرة االسركندرٌه مروحردة الحوك النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من 

 . 5102ع عقدها فى النص  اليانى لهام متعلن عن ورشة العمل فى مجال الحوكمة الصحٌة والمز

 -انًٕػٕ  انصاَٙ :

بخصوص التعلٌم والطالب ا الجامعة لشئون النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من مكتب نائب رئٌ

ومن  سٌد رئٌا هٌئة عملٌات القوات المسلحة وعضوٌة الجهات المعنٌة رئاسة التشكٌل لجنة ب

 بٌنهما وزارة التعلٌم العالى والبحث العلمى .

   -انًٕػٕ  انصانس : 

  من الفترؤتمرها العلمى السابع عشر فى متعتزم كلٌة الطب البٌطرى ـ جامعة دسٌوط عقد 

 تحت عنوان :. 5102دٌسمبر 8ـ2

 ت دور البحث العلمى فى تنٌة اليرو  الحٌوانٌه وسالمة الغذاء :

 -انًٕػٕ  انسات  :

 النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من مكتب نائب رئٌا الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 :  عة االسكندرٌة بعنوانمالبٌئى السابع لجا الملتقى بش ن

 : التغٌرات المناخٌة واهدا  التنمٌة المستدامة :

تضمن الت كد على ضرورة تفعٌل قوانٌن وسٌاسات منع م( وال8والمتضن اٌجاد دلٌة لتنفٌذ البند رقم ا

 نٌة الوعى االجتماعى ب ضرار التدخٌن مغلقه وتمٌة والمالتدخٌن بالمبانى الحكو

 .ما ٌستجد من دعمال...................... 

 -: انًٕػٕ  انخاض

النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من مكتب نائب رئٌا الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  

 ب ن مركز الشرق االوسط االقلٌى للنظائر المشعه للدول العربٌة سٌقو بتنظٌم ورشة عمل فى جال :.

 ادارة الكوارث تت المراقبة البٌئٌة للملويات االشعاعٌة والكٌمٌائٌة وكٌفٌة 

  

 المنوفية  جامعــة          

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 



 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 (الحادى عشر   ) 5102/ 5102للعام الجامعي  
 5102/     7/   10والمنعقدة يوم األحد الموافق  

 

اجتمـع أعضـاء لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة  2016/ 31/7الموافـق  األحـد أنو في يـوم      
وذلـك فـي  المجنـة سورئـيوكيل الكمية لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة   محمود عبد العزيز قورهبرئاسة السيد أ.د/ 

     الحادية عشره صباحا . تمام الساعة
 -من: وبحضور كل

 عضوا"بقسم المسالك البولية بالكمية          " أستاذ متفرغطمة احمد الصيرفي         أ.د/ فا -
  ""عضواباثولوجــيا بالكمــية               قسم الب أستاذأ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      -
 "عضوا"      مية   أ.د/ أميمو أبو الفتح محروس      أستاذ طب المجتمع والصحة العامة بالك -
 تعضوا ت   د بقسم الصحة العامة وطب المجتمعد.م. د/ هوٌدا الشاذلً           دستاذ مساع -

  "واً م الطفيميات بالكمية              "عضأستاذ مساعد بقسد/ أميرة فتحي عبد العاطى     أ.م. -
 " عضو إداري"                  اطنينباحث خدمة مو          أ./  ماىر مرقس ميخائيل          -
 عضو إداريتعـــام الكلٌة                 تمدٌر                      د / مـرسً جاد هللا    -
 "سكرتارية المجنة" بمكتب الوكيل لشئون البيئة  كاتب شئون مالية          وفاء صالح المزين / ./ أ -
 -:وأعتذر عن عدم الحضور  
 توا  تعض    رئٌا قسم األمراج المتوطنة              دبو السعود          د.د/ عاط   - 
 نة  بذكــــرـرئيس المج محمود عبد العزيز قوره  تور / ــتاذ الدكـوقــد استيل الجمــسة األس  

  -ثم رحب سيادتو بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي: بسى هللا انرحًٍ انرحيى""  

  -عات المدرجة بجدول األعمال:الموضو -دوال :

 -الموضوع األول:
/ 5102للعررام الجررامعً  ( اليانٌررة عشرررالجلسررة السررابقة ا عالمصررادقة علررى محضررر اجتمررا       
 .2/5102/ 2والمنعقدة بتارٌ   5102

 -القرار:
 المصادقة على المحضر .        

 
 

 -الموضوع الثاني:
الحوكمره الصرحٌة معهرد البحروث الطبٌرة جامعرة االسركندرٌه وحردة  النظر فً  الخطاب الوارد إلٌنرا مرن

 . 5102تعلن عن ورشة العمل فى مجال الحوكمة الصحٌة والمزمع عقدها فى النص  اليانى لهام 



 -القرار:
 . دحٌطت اللجنة علما 

 -الموضوع الثالث:  
طالب بخصوص التعلٌم والالنظر فً  الخطاب الوارد إلٌنا من مكتب نائب رئٌا الجامعة لشئون 

ومن  سٌد رئٌا هٌئة عملٌات القوات المسلحة وعضوٌة الجهات المعنٌة رئاسة التشكٌل لجنة ب

 بٌنهما وزارة التعلٌم العالى والبحث العلمى .

 -القرار:
ٔٚزى قررت اللجة تنظٌم ٌوم رٌاضى برعاٌة قطاع شئون خدة الجتمع وتنٌة البٌئه  

 د انجبيؼّ.انزُغٛك ع سػبٚخ انشجبة ثبنكهٛخ ثغزب

  
ٔانٗ ُْب اَزٓذ انهجُخ يٍ انُظش فٙ انًٕضٕػبد انًؼشٔضخ  

يحًٕد ػجذ   ثجذٔل األػًبل فأػهٍ انغٛذ األعزبر انذكزٕس/

انؼضٚض لٕسِ  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ 

 ٔسئٛظ انهجُخ  ثشفغ انجهغخ.

 

 

 
 

 رئيس اللجنة                                      أمين اللجنة            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 )أ.و . / أيٛسج فرذٙ سثد انعاؽٗ(                               ) أ. /يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ  (        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المنوفية  جامعــة          

 الطب كلية              
 ية  وكيل الكل  مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 
 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 (الثانى عشر  ) 5102/ 5102للعام الجامعي  

 5102/ 8/   7والمنعقدة يوم األحد الموافق  
 

يئــة اجتمــع أعضــاء لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة الب 2016/ 7/8الموافــق  األحــد أنــو فــي يــوم      
وذلـك فـي  المجنـة سورئـيوكيل الكمية لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة   محمود عبد العزيز قورهبرئاسة السيد أ.د/ 

     الحادية عشره صباحا . تمام الساعة
 -وبحضور كل من:

 "عضوا"                           محمد ابو الفتوح السيد شحاتة    أستاذ  بقسم عالج االورام أ.د/  -     
 "عضوا"                أستاذ متفرغ بقسم الباطنو بالكمــية  ق فؤاد محمد متولى         فاروأ.د/  -     
 استاذ ورئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة بالكمية "عضوا"    أ.د/ أميمو أبو الفتح محمد محروس    -     
 "عضوا"            ذ ورئيس قسم طب األطفال بالكمية أستا       محمد حسين الجندى أ.د/ فادى  -     
 "عضوا"    استاذ وقائم بعمل رئيس قسم طب االسره بالكمية      و المصمحى شاىين        أ.د/ ىال      
            "عضوا"                                      أستاذ بقسم الجراحو           عالء عبد العظيم السيسى    أ. د/-    

 " عضو إداري"                       باحث خدمة مواظفين                   ـ أ. ماىر مرقس ميخائيل       
 عضو إداري""                         مكتب وكيل الكمية                ـ أ.  وفاء صالح المزين           

 /  محمود عبد العزيز قوره  رئيس المجـنة  بذكــــر وقــد استيل الجمــسة األسـتاذ الدكــتور  
  -" بسم اهلل الرحمن الرحيم" ثم رحب سيادتو بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي: 

  -الموضوعات المدرجة بجدول األعمال: -أوال :
 -الموضوع األول:

/ 5102الجرامعً للعرام  ( الحرادى عشررالجلسرة السرابقة ا عالمصادقة على محضرر اجتمرا       
 .1/5102/ 20والمنعقدة بتارٌ   5102

 -القرار:
 المصادقة على المحضر .        

 -الموضوع الثاني:
  

 -القرار:



 . دحٌطت اللجنة علما 

 -الموضوع الثالث:
   

 -القرار:
 . دحٌطت اللجنة علما 

 -:الموضوع الرابع  
 -القرار:

                                                أحيطت اللجنة علما

ٔانٗ ُْب اَزٓذ انهجُخ يٍ انُظش فٙ انًٕضٕػبد انًؼشٔضخ  

يحًٕد ػجذ   ثجذٔل األػًبل فأػهٍ انغٛذ األعزبر انذكزٕس/

انؼضٚض لٕسِ  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ 

 ٔسئٛظ انهجُخ  ثشفغ انجهغخ.
 

 رئيس اللجنة                                      أمين اللجنة            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 )أ.و . / أيٛسج فرذٙ سثد انعاؽٗ(                               ) أ. /يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ  (        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 لية  وكيل الك  مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 جدول أعمال
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ( االولى  ) الجلسة     5107/  5102للعام الجامعي  
 5102/ 9 /  2الموافق       الثالثاء  يوم    ةالمنعقد



 انًٕػٕ  األٔل

ج انردزٚثٗ انخايط ذذد سُٕاٌ :.          تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ مايعح لُاج انعٕٚط تاالظًاسٛهٛح نهثسَاي

 و  4106اكرٕتس  42انٗ  42) االيساع انًعدٚح . انرشخٛض االكهُٛهُٛكٗ ٔانًعهٗ ( يٍ انفرسِ يٍ 

 انصاَٗ :.انًٕػٕ  

تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ يكرة َائة زئٛط انجايعح نهدزاظاخ انعهٛا ٔانثذٕز تخظٕص االنرصاو ترٕدٛد اظى 

   Menoufia University     ّ االَجهٛصٚح سهٗ كم انًذسزاخ كًا ٚهٗ :.انجايعح تانههغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

        
 
 
 
 
  
 

 

 

 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 جدول أعمال
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



 (  الثانية  ) الجلسة     5107/  5102للعام الجامعي  
 5102/ 10 /  00الموافق       الثالثاء  يوم    ةالمنعقد

 انًٕػٕ  األٔل

لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بخصوص عقد ندو  تحت  تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ يكرة َائة زئٛط

 عنوان :. ت االستخدام االمن لشبكة االنترنت ت 

 انصاَٗ انًٕػٕ  

 . 31/01/4106اذى اَجاشج تاالدرفال تانعٛد انعُٕٖ انصاَٗ ٔانصالشٌٕ ٔانرٖ سمد ٕٚو 

 انصانس  انًٕػٕ 

تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ يكرة َائة زئٛط انجايعح نهدزاظاخ انعهٛا ٔانثذٕز تخظٕص فرخ انًٕل  انخاص 

ٍ تانهجاٌ انعهًٛح اندائح اسرثازا ٌ نرعجٛم انعا ج االظاذرج انساغثٍٛ فٗ االَؼًاو انٗ لٕائى انًذكًٛ

ٔنًدج وٓسٍٚ سهًا تأٌ انًٕل  ظٕب ٚعًم نرذدٚس تٛاَاخ انعا ج انرٍٚ ظثك نٓى انرعجٛم  02/01/4106

  " scu. eun . eg "ٔكرني ظٕب ٚمٛم ذعجٛم نًٍ نى ٚعثك نّ انرعجٛم ٔسُٕاٌ انًٕل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنوفية  جامعــة         

 الطب ةكلي              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 جدول أعمال
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



 (   الثالثة  ) الجلسة     5107/  5102للعام الجامعي  
 5102/ 00 /  55الموافق       الثالثاء  يوم    ةالمنعقد

 انًٕػٕ  األٔل

   -م انًركايهح اٜذٛح :تظد  ذُفٛر انمٕاف         

 

   00/5102/ 5 الموافقاالربعاء ٌوماالكرم ـ قوٌسنا وذلك ذُفٛر  لافهح ؽثٛح  نمسٚح   -0 

  9/00/5102العامرة ـ منو  وذلك ٌوم االربعاء ـ ذُفٛر  لافهح ؽثٛح  نمسٚح 4 

  52/00/5102دقماق ـ شبٌن الكوم وذلك ٌوم االربعاء ـ ذُفٛر  لافهح ؽثٛح  نمسٚح 3

 انصاَٗ  انًٕػٕ 

دٌسمبر  02ـ 05بش ن االستعداد االحتفال بمهرجان ت االسبوع البٌئى الرابع ت والمقرر عقدة فى الفتر  ن 

 فى كلٌة الحقوق . م  5102

 انصانس  انًٕػٕ 

اَشا  أظسِ أٔ  انًجرً  ٔذًُٛح انثٛخح تخظٕصلشئون خدمة  تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ يكرة َائة زئٛط

 ح تكم كهٛح ذذد اوساب انعا ج ٔكال  انكهٛاخ نخديح انًجر  ٔذُٛح انثٛخح .ًٛمًعٛح سه

 انسات   انًٕػٕ 

  .بش ن  االستعداد لزٌارة لجنة التمٌز البٌئى خالل التر اليانى من العام الدراسى الجامعى 

 انخاض  انًٕػٕ 

بصدد عقد ندو  تحت عنوان  حانًجرً  ٔذًُٛح انثٛخلشئون خدمة  تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ يكرة َائة زئٛط

 م . 5102/ 21/00ت الشباب وقضاٌا العصر ت وذلك ٌوم االربعاء الوافق 

  انعا ض انًٕػٕ 

السٌد د.د/ المدٌر التنفٌذى لمشروعات الجامعة بخصوص دعو  للشاركة فى تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ يكرة

ال الٌكترٌك مصر ت والتى تنظمها  الشركة مسابقة عبر االنترنت تحت عنوان ت تحدى االبتكار الرقمى لجنر

 تحت رعاٌة وزارة االتصال وتكنولوجٌا المعلومات .

 انعات  انًٕػٕ 

تشأٌ سمد دهمح ذٕسٛح ٕٔٚو يفرٕح سٍ تسايج طاب انٕاز  يٍ انجايعّ االيسٚكٛح تانماْسِ   تخظٕص انخ

وذلك هٛح انعٛاظاخ ٔانشخٌٕ اندٔنٛح ك  PPADاندزاظاخ انعهٛا انًمديح يٍ لعى انعٛاظاخ ٔاال ازج انعايح 

 . م 5102/ 51/00ٌوم االحد الوافق 

 انصايٍ  انًٕػٕ 



سٍ ٔددج ئ ازج انشسٔساخ تانجايعّ تأٌ أكا يٛح انثذس انعهًٗ ٔانركُٕنٕما تظد  االسالٌ  تخظٕص انخطاب انٕاز  يٍ

 . تد  ذهمٗ يمرسداخ نهًشسٔساخ انمٕٚح انرطثٛمٛح ٔانثركسج

 سهٗ انٕل  االنكرسَٔٗ تانخطاب انًسفك .  4106ظثرًثس  8كا ًٚٛح سٍ فرخ تاب انرمدو درٗ يٕسد ألظاِ ٕٚو  نرني ذعهٍ اال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المنوفية  جامعــة           

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 جدول أعمال
 جنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةل

 ) الجلسة الثالثه   (   5107/  5102للعام الجامعي  
 5107/ 4/   00يوم الثالثاء   الموافق      ةالمنعقد

 انًٕػٕ  األٔل:.

 انعُٕٖ انسات  ٔانعشسٌٔ تكهٛح انطة مايعح انًُٕفٛح ذذد سُٕاٌ :. يإذًس انكهٛحياذى اَجاشِ فٗ 

 " (FIGHT AGAIST CANCER"  ) 

 و . 08/3/2017درٗ  02/3/4108انًُعمد فٙ انفرسج يٍ 

 :.انًٕػٕ  انصاَٗ 

سايا ( فًٛا 21تشأٌ ذٕفٛس ظٛازِ انًعخ انشايم نالٔزاو تٕاظطح فذض ) انًايٕمساو ( سهٗ انصدٖ نهعٛداخ )

 فٕق ٔذني تانرعأٌ ي  انثسَايج انمٕيٗ نظذح انًسأِ تٕشازج انظذح ٔانعكاٌ .

 ( ياسدا انجًعح ٔانعثد ٔانمائًٍٛ سهٗ انفذض ظٛداخ . 3ـ2د انعًم ٕٚيٛا يٍ )  ـ يٕاسٛ

فذض ٕٚيٛا انعٛازِ يٕمٕ ج تًد م كهٛح انطة ـ تجٕاز ٔددج االوعح  21ـ انفذض تانًجاٌ ٚرى ئمسا  سد  

 انًمطعٛح .

 :.انًٕػٕ  انصانس 

الخطاب الوارد من مٌة البٌئة بخصوص لشئون خدمة المجتمع وتن تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ يكرة َائة زئٛط

جامعة المنصورة بش ن ما توصلت إلٌه كلٌات الجامعه فى استخدام الطاقة الشمسٌة النارة مبانى الكلٌات من 

  عدمة .

 انًٕػٕ  انسات  :. 

شازج يمرسح ٔ لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بخصوص تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ يكرة َائة زئٛط

ترُفٛر تعغ انثسايج انُٕسّٛ نطالب انجايعاخ يٍ  الل سمد سد  يٍ انُدٔاخ ٔانهما اخ انًظسٚح اندا هٛح 

 انصمافٛح تًشازكح تعغ انمٛا اخ االيُٛح تٓدب يذازتح انظٕاْس انعهثٛح ٔذعصٚص االيٍ ٔاالظرمساز .

 :. نخايطانًٕػٕ  ا

ت البحيٌة والتى تم انشاؤها بالتعاون بش ن الخطاب الوارد من د.د/ تغرٌد فرحات بخصوص وحدة االستشارا

 ( على دن ٌكون مقرها كلٌة الطب جامعة المنوفٌة . SRCمع الجامعة االمرٌكٌة ا مركز البحوث االجتماعٌة 

 



 انًٕػٕ  انعا ض  :.

 تخظٕص ذُفٛر انمٕافم انًركايهح االذٛح :.           

 2/4108 /03 انًٕافركانخًٛط. ٕوـٚح ٔذنــي يُـــٕفٛ –لافهح ؽثٛح نمسٚح  يٛد  أتٕ وٛخح ـ لٕٚعُا   -0

. 

 . 2/4108 /41 انًٕافكانخًٛط. ٕوـٚيُـــٕفٛح ٔذنــي  –لافهح ؽثٛح نمسٚح  زيهح االَجة  ـ أوًٌٕ   -4

 :.  نعات انًٕػٕ  ا

 :.م  2016/2017لمعام تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة            

 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " رئيسا "        أ.د/ محمود عبد العزيز قوره  

 -وعضويـــــة كل من : 
 أستاذ  بقسم عالج االورام                   محمد ابو الفتوح السيد شحاتة أ.د/  -     

 فاروق فؤاد محمد متولى                أستاذ متفرغ بقسم الباطنو بالكمــية  أ.د/  -     

 أ.د/ أميمو أبو الفتح محمد محروس    استاذ ورئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة بالكمية  -     

 أ.د/ فادى محمد حسين الجندى                   أستاذ ورئيس قسم طب األطفال بالكمية  -     

 ره بالكمية أ.د/ ىالو المصمحى شاىين                  استاذ وقائم بعمل رئيس قسم طب االس   

 أستاذ بقسم الجراحو                              عالء عبد العظيم السيسى    أ. د/- 

 ـ أ.  ىشام عباس عمى عيش                      مدير إدارة الشئون االدارية بالكمية                             

 باحث خدمة مواظفين           ـ أ. ماىر مرقس ميخائيل                               

 ـ أ.  وفاء صالح المزين                                    مكتب وكيل الكمية        

 :. نصايٍانًٕػٕ  ا

مركز الشرق  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بخصوص تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ يكرة َائة زئٛط

 عربٌة سٌقوم بتنظٌم ورشة عمل فى مجال :. االوسط االقلٌمى للنظائر المشعة للدول ال

 ت  االمن والسالم وادارة االزمات والتنظمات المرتبطة بها ت

 



 المنوفية  جامعــة         

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون
 

 توقيع السادة أعضاء 
 2016/2017ية البيئة العام الجامعيلجنة شئون خدمة المجتمع وتنم

    201 7/    4/  11الموافق  الثالثاءالمنعقدة يوم  
 

 

 " رئيسا "محمود عبد العزيز قوره         وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/  -

 -وعضويـــــة كل من : 
 تاذ  بقسم عالج االورام أس                  محمد ابو الفتوح السيد شحاتة أ.د/  -1

 فاروق فؤاد محمد متولى                أستاذ متفرغ بقسم الباطنو بالكمــية  أ.د/  -2

 أ.د/ أميمو أبو الفتح محمد محروس    استاذ ورئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة بالكمية  -3

 م طب األطفال بالكمية أ.د/ فادى محمد حسين الجندى                   أستاذ ورئيس قس -4

 أ.د/ ىالو المصمحى شاىين                  استاذ وقائم بعمل رئيس قسم طب االسره بالكمية  -5

 عالء عبد العظيم السيسى                     استاذ بقسم الجراحة العامة    أ. د/-6

 ون االدارية بالكمية  ـ أ.  ىشام عباس عمى عيش                          مدير إدارة الشئ7

 ـ أ. ماىر مرقس ميخائيل                                باحث خدمة مواطنين 8

 
 
 
 
 
 
 

           



 المنوفية  جامعــة            

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 
 محضر اجتماع

 لمجتمع وتنمية البيئةلجنة شئون خدمة ا
 ) الجلسة الثالثه   (   5107/  5102للعام الجامعي  

 5107/ 4/   00يوم الثالثاء   الموافق      ةالمنعقد
اجتمــع أعضــاء لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة  11/4/2017أنــو فــي يــوم األحــد الموافــق       

المجنـة  سالكمية لشئون خدمة المجتمع وتنميـة البيئـة ورئـيبرئاسة السيد أ.د/ محمود عبد العزيز قوره  وكيل 
 وذلك في تمام الساعة الحادية عشره صباحا .    

 -وبحضور كل من:

 "عضوا"                           محمد ابو الفتوح السيد شحاتة    أستاذ  بقسم عالج االورام أ.د/  -     
 "عضوا"                أستاذ متفرغ بقسم الباطنو بالكمــية   ق فؤاد محمد متولى        فاروأ.د/  -     
 استاذ ورئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة بالكمية "عضوا"    أ.د/ أميمو أبو الفتح محمد محروس    -     
 "عضوا"            أستاذ ورئيس قسم طب األطفال بالكمية        محمد حسين الجندى أ.د/ فادى  -     
 "عضوا"                         استاذ وقائم بعمل رئيس قسم طب االسره بالكمية      و المصمحى شاىين        أ.د/ ىال      

 " عضو إداري"                       باحث خدمة مواظفين                   ـ أ. ماىر مرقس ميخائيل       
 عضو إداري""                           مكتب وكيل الكمية                ـ أ.  وفاء صالح المزين           

 وقــد استيل الجمــسة األسـتاذ الدكــتور /  محمود عبد العزيز قوره  رئيس المجـنة  بذكــــر  
  -" بسم اهلل الرحمن الرحيم" ثم رحب سيادتو بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي: 

  -المدرجة بجدول األعمال:الموضوعات  -أوال :
 -الموضوع األول:

 5102/ 5102للعرام الجرامعً  (اليانىره الجلسرة السرابقة ا عالمصادقة على محضر اجتمرا       
 .8/5102/ 1والمنعقدة بتارٌ  

 -القرار:
 المصادقة على المحضر .        

 -الموضوع الثاني:
 ٌٔ تكهٛح انطة مايعح انًُٕفٛح ذذد سُٕاٌ :.انعُٕٖ انسات  ٔانعشس يإذًس انكهٛحياذى اَجاشِ فٗ 

 " (FIGHT AGAIST CANCER"  ) 



 و  08/3/2017درٗ  02/3/4108انًُعمد فٙ انفرسج يٍ 

 

 -القرار:
 . دحٌطت اللجنة علما 

 -الموضوع الثالث:
(  سايا21تشأٌ ذٕفٛس ظٛازِ انًعخ انشايم نالٔزاو تٕاظطح فذض ) انًايٕمساو ( سهٗ انصدٖ نهعٛداخ ) 

 فًٛا فٕق ٔذني تانرعأٌ ي  انثسَايج انمٕيٗ نظذح انًسأِ تٕشازج انظذح ٔانعكاٌ .

 ( ياسدا انجًعح ٔانعثد ٔانمائًٍٛ سهٗ انفذض ظٛداخ . 3ـ2ـ يٕاسٛد انعًم ٕٚيٛا يٍ )  

 -القرار:
 . دحٌطت اللجنة علما 

 -:الموضوع الرابع  
خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بخصوص مقترح  نائب رئٌا لشئوند.د/ بش ن الخطاب الوارد من مكتب 

وزارة الداخلٌة المصرٌة بتنفٌذ بعج البرامج النوعٌه لطالب الجامعات من خالل عقد عدد من 

الندوات واللقاءات اليقافٌة بمشاركة بعج القٌادات االمنٌة بهد  محاربة الظواهر السلبٌة وتعزٌز 

 االمن واالستقرار .

 -القرار:
 :. طنخايانًٕػٕ  ا

بش ن الخطاب الوارد من د.د/ تغرٌد فرحات بخصوص وحدة االستشارات البحيٌة والتى تم انشاؤها بالتعاون 

 ( على دن ٌكون مقرها كلٌة الطب جامعة المنوفٌة . SRCمع الجامعة االمرٌكٌة ا مركز البحوث االجتماعٌة 

 -ــرار:ـــــــالق

 . دحٌطت اللجنة علما 

 انًٕػٕ  انعا ض  :.

 تخظٕص ذُفٛر انمٕافم انًركايهح االذٛح :.           

 2/4108 /03 انًٕافركانخًٛط. ٕوـٚيُـــٕفٛح ٔذنــي  –لافهح ؽثٛح نمسٚح  يٛد  أتٕ وٛخح ـ لٕٚعُا   -0

. 

 . 2/4108 /41 انًٕافكانخًٛط. ٕوـٚيُـــٕفٛح ٔذنــي  –لافهح ؽثٛح نمسٚح  زيهح االَجة  ـ أوًٌٕ   -4

 -ــرار:ـــــــالق
   حٌطت اللجنة علماد 

 

 انًٕػٕ  انعات   :.

 م :. 2016/2017تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمعام   

 أ.د/ محمود عبد العزيز قوره         وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " رئيسا " 



 -وعضويـــــة كل من : 
 أستاذ  بقسم عالج االورام                   محمد ابو الفتوح السيد شحاتة أ.د/  -

 فاروق فؤاد محمد متولى                أستاذ متفرغ بقسم الباطنو بالكمــية  أ.د/  -

 أ.د/ أميمو أبو الفتح محمد محروس    استاذ ورئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة بالكمية  -

 ستاذ ورئيس قسم طب األطفال بالكمية أ.د/ فادى محمد حسين الجندى                   أ -

 أ.د/ ىالو المصمحى شاىين                  استاذ وقائم بعمل رئيس قسم طب االسره بالكمية    

 أستاذ بقسم الجراحو                              عالء عبد العظيم السيسى    أ. د/- 

 مدير إدارة الشئون االدارية بالكمية                        ـ أ.  ىشام عباس عمى عيش                           

 ـ أ. ماىر مرقس ميخائيل                                 باحث خدمة مواظفين        

 ـ أ.  وفاء صالح المزين                                    مكتب وكيل الكمية        

 -ــرار:ـــــــالق
 . لمادحٌطت اللجنة ع 

 انًٕػٕ  انصايٍ :.

مركز  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بخصوص تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ يكرة َائة زئٛط

 الشرق االوسط االقلٌمى للنظائر المشعة للدول العربٌة سٌقوم بتنظٌم ورشة عمل فى مجال :. 

 طة بها تت  االمن والسالم وادارة االزمات والتنظمات المرتب                  

 -ــرار:ـــــــالق
 أحيطت اللجنة علما

 

والى هنا انتهت اللجنة من النظر فً الموضوعات المعروضة بجدول األعمال ف علن السٌد  
األستاذ الدكتور/  محمود عبد العزٌز قور   وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

 ورئٌا اللجنة  برفع الجلسة.
 

 رئيس اللجنة                                      اللجنةأمين              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ) أ. /يذًٕ  سثد انعصٚص لٕزِ  (                   (                                             )       

 

 



 

 

 

 

 ح انطة مايعح انًُٕفٛح ذذد سُٕاٌ :.انعُٕٖ انسات  ٔانعشسٌٔ تكهٛ يإذًس انكهٛحياذى اَجاشِ فٗ 

 " (FIGHT AGAIST CANCER"  ) 

 و . 08/3/2017درٗ  02/3/4108انًُعمد فٙ انفرسج يٍ 

 انًٕػٕ  انصاَٗ :.

سايا ( فًٛا 21تشأٌ ذٕفٛس ظٛازِ انًعخ انشايم نالٔزاو تٕاظطح فذض ) انًايٕمساو ( سهٗ انصدٖ نهعٛداخ )

 انمٕيٗ نظذح انًسأِ تٕشازج انظذح ٔانعكاٌ . فٕق ٔذني تانرعأٌ ي  انثسَايج

 ( ياسدا انجًعح ٔانعثد ٔانمائًٍٛ سهٗ انفذض ظٛداخ . 3ـ2ـ يٕاسٛد انعًم ٕٚيٛا يٍ )  

فذض ٕٚيٛا انعٛازِ يٕمٕ ج تًد م كهٛح انطة ـ تجٕاز ٔددج االوعح  21ـ انفذض تانًجاٌ ٚرى ئمسا  سد  

 انًمطعٛح .

 انًٕػٕ  انصانس :.

لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بخصوص الخطاب الوارد من  اب انٕاز  يٍ يكرة َائة زئٛطتشأٌ انخط

جامعة المنصورة بش ن ما توصلت إلٌه كلٌات الجامعه فى استخدام الطاقة الشمسٌة النارة مبانى الكلٌات من 

 عدمة . 

 انًٕػٕ  انسات  :. 

يمرسح ٔشازج  المجتمع وتنمٌة البٌئة بخصوص لشئون خدمة تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ يكرة َائة زئٛط

اندا هٛح انًظسٚح ترُفٛر تعغ انثسايج انُٕسّٛ نطالب انجايعاخ يٍ  الل سمد سد  يٍ انُدٔاخ ٔانهما اخ 

 انصمافٛح تًشازكح تعغ انمٛا اخ االيُٛح تٓدب يذازتح انظٕاْس انعهثٛح ٔذعصٚص االيٍ ٔاالظرمساز .

 :. نخايطانًٕػٕ  ا

اب الوارد من د.د/ تغرٌد فرحات بخصوص وحدة االستشارات البحيٌة والتى تم انشاؤها بالتعاون بش ن الخط

 ( على دن ٌكون مقرها كلٌة الطب جامعة المنوفٌة . SRCمع الجامعة االمرٌكٌة ا مركز البحوث االجتماعٌة 

 

 انًٕػٕ  انعا ض  :.

 تخظٕص ذُفٛر انمٕافم انًركايهح االذٛح :.           

 2/4108 /03 انًٕافركانخًٛط. ٕوـٚيُـــٕفٛح ٔذنــي  –فهح ؽثٛح نمسٚح  يٛد  أتٕ وٛخح ـ لٕٚعُا  لا -3

. 



 . 2/4108 /41 انًٕافكانخًٛط. ٕوـٚيُـــٕفٛح ٔذنــي  –لافهح ؽثٛح نمسٚح  زيهح االَجة  ـ أوًٌٕ   -2

 انًٕػٕ  انعات   :.

 م :. 2016/2017لمعام  تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة           

 أ.د/ محمود عبد العزيز قوره         وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " رئيسا " 

 -وعضويـــــة كل من : 
 أستاذ  بقسم عالج االورام                   محمد ابو الفتوح السيد شحاتة أ.د/  -     

 أستاذ متفرغ بقسم الباطنو بالكمــية              فاروق فؤاد محمد متولى    أ.د/  -     

 أ.د/ أميمو أبو الفتح محمد محروس    استاذ ورئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة بالكمية  -     

 أ.د/ فادى محمد حسين الجندى                   أستاذ ورئيس قسم طب األطفال بالكمية  -     

 استاذ وقائم بعمل رئيس قسم طب االسره بالكمية                  أ.د/ ىالو المصمحى شاىين    

 أستاذ بقسم الجراحو                              عالء عبد العظيم السيسى    أ. د/- 

 ـ أ.  ىشام عباس عمى عيش                      مدير إدارة الشئون االدارية بالكمية                             

 ـ أ. ماىر مرقس ميخائيل                                 باحث خدمة مواظفين         

 ـ أ.  وفاء صالح المزين                                    مكتب وكيل الكمية        

 انًٕػٕ  انصايٍ :.

مركز الشرق  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بخصوص تشأٌ انخطاب انٕاز  يٍ يكرة َائة زئٛط

 االوسط االقلٌمى للنظائر المشعة للدول العربٌة سٌقوم بتنظٌم ورشة عمل فى مجال :. 

 ت  االمن والسالم وادارة االزمات والتنظمات المرتبطة بها ت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بيانات مجلس شئون خدمة المجتمع

 
 م :. 2016/2017تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمعام            

 أ.د/ محمود عبد العزيز قوره         وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " رئيسا " 

 -وعضويـــــة كل من : 
 أستاذ  بقسم عالج االورام                   محمد ابو الفتوح السيد شحاتة أ.د/  -     

 ذ متفرغ بقسم الباطنو بالكمــية  فاروق فؤاد محمد متولى                أستاأ.د/  -     

 أ.د/ أميمو أبو الفتح محمد محروس    استاذ ورئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة بالكمية  -     

 أ.د/ فادى محمد حسين الجندى                   أستاذ ورئيس قسم طب األطفال بالكمية  -     

 استاذ وقائم بعمل رئيس قسم طب االسره بالكمية  أ.د/ ىالو المصمحى شاىين                    

 أستاذ بقسم الجراحو                              عالء عبد العظيم السيسى    أ. د/- 

 ـ أ.  ىشام عباس عمى عيش                      مدير إدارة الشئون االدارية بالكمية                             

 ين  باحث خدمة مواطن                 قس ميخائيل                ـ أ. ماىر مر        

 ـ أ.  وفاء صالح المزين                                    مكتب وكيل الكمية        

 لسازاخ انًجهط:.

 وٓسٚا نهمسٖ االود ادرٛاما لٕافم  (  2ـ  3سًم ) 

 انُدٔاخ :.
 عن ا نحو محافظة المنوفٌة خالٌة من فٌروا اا( ( 01/2/5102عقد ندوة  خالل شهر ٌناٌر  تم

  ا فٌروا زٌكا دسبابه وطرق الوقاٌة منه ( 01/2/5102 فبراٌرتم عقد ندوة  خالل شهر 

 ا اإلمراج المزمنة وصٌام رمضان نظر  دٌنٌه وطبٌة (تم عمل ندو  ٌوم  

 الفشل الكلوي عند األطفال  ( –العال  طرق الوقاٌة و–دنواعه  –ا الفشل الكلوي: دسبابه تم عمل ندوه يوم 

 المؤتمرات :.



ــة  ــث و العشــرون لكمي ــرة مــن )مــؤتمر الســنوي الثال ــي الفت ــة المنوفيــة ف أبريــل  16 – 12الطــب جامع

 تحت عنوان:  ( 2016

( Stem .0 Cell & Organ Transplantation ) 

  

 :.سُٕاٌ  انعُٕٖ انسات  ٔانعشسٌٔ تكهٛح انطة مايعح انًُٕفٛح ذذد  يإذًس   

 ( "FIGHT AGAINST CANCER"  ) 

 و 08/3/2017درٗ  02/3/4108نفرسج يٍ انًُعمد فٙ ا

  5102/5102التحضٌر لخطة خدمة المجتمع للعام الجامعً  النظر فً
 الخطة (  حا محاور مقتر  

  دقسام علمٌة  –مستشفى  –دورات تدرٌبٌة 

  دورات تنمٌة بشرٌة للطالب 

 صحٌة ( للمجتمع  دورات تيقٌفٌة ا توعٌة 

  القوافل الطبٌة العالجٌة والتيقٌفٌة والمشاركة فً القوافل الطبٌة المتكاملة 

  ً5102/5102مقترح عنوان مؤتمر الكلٌة فً العام الجامع   

 كر عن اإلمراج المزمنة , إنشاء عٌادة للكش  المب   
 

 


