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 جامعة دمنهور 

 كلية الصيدلة 

 تنمية البيئةوشئون خدمة المجتمع 

        

 محضر اجتماع

 البيئةتنمية لجنة شئون خدمة المجتمع و

 ص 11الساعة  2018- 3 –22لموافق ا خميساليوم تاريخ ب ابجلسته ةالمنعقد

 2018 شهر أبريلالممتدة لو

 

 :والمشكلة من

 رئيسا    وكيل الكلية للمجتمع والبيئة     غنيم  إبراهيم د/ آسر  -

 عضوا  دوية والسموماأل أستاذ م.      محمد عالء قطريد/  -

 عضوا       صيدالنياتالمدرس       سهى المصريد/   -

 عضوا              صيدالنياتمدرس ال        عباس هايدي عاطفد/  -

  عضوا        عقاقيرالمدرس         بلتاجيمحمد أميرة د/  -

  عضوا  مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة    خلود بركة       د/  -

 عضوا  مدرس الكيمياء التحليلية           سمير مرشديد/  -

   

 ودعوة

 رعاية الشبابرئيس قسم   أ/ رحاب الدماطي          -

 ليةصيدمدرس الكيمياء ال   يماء كسابد/ ش -

*** 

 .السابقة قراراتالالمصادقة على أوال :
 .السابقة قراراتالالقرار: المصادقة على 

*** 

المدرجة في تعظيم االستفادة من مشاريع التعلم عن بعد واالبتكارات التربوية والتعلم االلكتروني  :ثانيا

 لشهر فبراير. البيئةتنمية خدمة المجتمع و مجلس
 االلكترونيتعلم للدوليا اإلحاطة بتجربة منشورة  القرار:

جيات مقررات العالحد أفي  غنيم د/ آسر بمعرفة النشطو

في إطار  العربية بالتعاون مع جامعة بيروت ةالدوائي

  .االعتماد الدولي

*** 

طالب و 2018صيف ل الفرقة الثالثةطالب لتنمية مهارات  برنامج التدريب الصيفىاستعراض  ثالثا:

 .2017خالل صيف  التدريب الصيفىنتيجة وكذلك  إكلينيكيالرابعة و الثالثة تينالفرق
لتنمية  برنامج التدريب الصيفىنتيجة استعراض  تم القرار:

 وبرنامج بكالوريوس الصيدلة  طالب الفرقة الثالثةمهارات 

بالتعاون مع  2017خالل صيف اإلكلينيكية  الصيدلة برنامج
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 جامعة دمنهور 

 كلية الصيدلة 

 تنمية البيئةوشئون خدمة المجتمع 

واإلجراءات التصحيحية المبنية على إدارة شئون الطالب 

راء المتدربي  والمدربي  أصحاب سابقة آلاستبيانات 

تدريب الطالب المصلحة. وعليه تم التأكيد على أهمية 

بعض الزمالء عروضا بذلك م  تلقت اللجنة مصانع األدوية وب

 يماء كسابد/ شو عباس هايدي عاطفد/ الخريجي  بمعرفة 

استعراض كذلك  شركات األوروبية وفاركو.مصانع أدوية ب

خالل صيف طالب اللتنمية مهارات  برنامج التدريب الصيفى

طالب وبرنامج بكالوريوس الصيدلة  طالب الفرقة الثالثة 8201

في ضوء بروتوكوالت  إكلينيكيالرابعة و الثالثة تي الفرق

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعاون مع 

ومركز أورام دمنهور  عام(مستشفى دمنهور الالتعليمية )

 باجتماع اللجنة في شهر سبتمبروالتي تم الموافقة عليها 

مجلس خدمة المجتمع و 12/10/2017مجلس الكلية في و 2017

ذلك مع التوصية بتشكيل لجنة م   .41/11/2017في  بالجامعة

على التدريب  لإلشراف المختصي أعضاء هيئة التدريس 

أعضاء م  وذلك  .(ساعة تدريب 100) تشفياتسبالم اإلكلينيكي

بقسم الصيدلة اإلكلينيكية وأعضاء هيئة هيئة التدريس 

التدريس الحاصلي  على درجة دكتور الصيدلة المهنية 

 عميد الكلية األستاذ الدكتورالسيد برئاسة و دي()الفارم 

 .لمجتمعالخدمة وكيل الكلية و

*** 

  .المشاركة وااليجابية ألبنائنا الطالب فى االنتخابات الرئاسية القادمةالتأكيد على حق وواجب رابعا: 
على أن  واجبالحق وأهمية هذا الالتأكيد على تم  القرار:

يكون لديهم كامل الحرية فى االختيار وضرورة نشر ثقافة 

الحفاظ على الترابط المجتمعي بي   معالمشاركة وااليجابية 

شباب بما يتفق والدور التنويري والتوعوي للجامعة صفوف ال

وذلك تفعيال  .إليجاد جيل قادر على بناء الوط  ضد التحديات

تنمية خدمة المجتمع وللقرارات بهذا الصدد في مجالس 

 12 بالجامعة فيوالوكالء العمداء  و كذلك مجالس البيئة

 .3/8201/ 12و

*** 

كما ، الحوكمة اإلدارية لصحة الغذاءبخصوص رية اأمين الجامعة المساعد للشئون اإلدخطاب : خامسا

ور محابطلب ، العمريدكتور أبو النجا ستاذ اللألبالجامعة  البيئةتنمية خدمة المجتمع ومجلس سبق ب

الحوكمة اإلدارية للبحث العلمي في مجال األمراض المشتركة والمعدية وارتباطها بسالمة مؤتمرل

 .الغذاء
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 جامعة دمنهور 

 كلية الصيدلة 

 تنمية البيئةوشئون خدمة المجتمع 

قسم ) تسمم األغذيةالتالية: لمحاور اقتراح ا القرار:

قسم الصيدلة ) . االلتهاب الكبدي أ(األدوية والسموم

ميكروبيولوجيا قسم ) المعديةاألمراض  .(اإلكلينيكية

  .(ومناعة

*** 

 

للواجبات والحقوق والمصداقية تأكيدا إصدار الجامعة لدليل أخالقيات البحث العلمي اإلحاطة ب :ساداس

 .لمجتمعالنفع ضمانا 
 أحيط المجلس علما مع تقديم الشكر والتقدير القرار:

ئيس الجامعة هدى دعبيس نائب ر دكتورستاذ اللألللسيدة 

والعميد السابق للكلية على ما بذلته م  جهود حتى خروج 

 هذا اإلصدار إلى النور.

*** 

  

 بالكلية واألنشطة التعليميةلتوكيد سالمة البحوث  القيات بالكليةختشكيل لجنة األاإلحاطة ب ا:بعاس

 .لمجتمعاخدمة التزاما ب
 :ع  األقسام العلمية التالي تشكيلالاإلحاطة ب القرار:

 

 رئيسا   قائم بتدريس مقرر األخالقيات لطالب الدراسات العليا       د/ آسر غنيم   -

  عضوا    ميكروبيولوجيا ومناعة  أستاذ م.      رانيا أبو زهرةد/  -

 عضوا         حيويةالكيمياء ال أستاذ م.     أحمد صالح الديند/  -

 عضوا         ليةصيدمدرس الكيمياء ال   يماء كسابد/ ش  -

 عضوا     دوية والسموماأل مدرس   عبد الحسيبمحمد د/  -

  عضوا     كلينيكية    مدرس الصيدلة اإل         نهى الخضريد/  -

 عضوا          صيدالنياتالمدرس      سهى المصريد/   -

  عضوا          عقاقيرمدرس ال      أميرة بلتاجيد/  -

 عضوا     مدرس الكيمياء التحليلية           سمير مرشديد/  -

   

 عضوا  ( ليسانس حقوقبالكلية )الشئون اإلدارية رئيس قسم          أميرة صفوت أ/  -
*** 

 

بخصوص دورات التعلم المستمر للصيادلة الخريجين خالل : التعاون مع نقابة صيادلة البحيرة ثامنا

 .12/10/2017وفقا لبروتوكول التعاون بموافقة مجلس الكلية في  2018
القرار: تم االتفاق مع نقابة صيادلة البحيرة على الجدول 

على  ءالمبدئي للسادة أعضاء هيئة التدريس المشاركي  بنا
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 جامعة دمنهور 

 كلية الصيدلة 

 تنمية البيئةوشئون خدمة المجتمع 

كول التعاون قرار مجلس نقابة صيادلة البحيرة وبروتو

 طبقا لما ينظمهو 12/10/2017بموافقة مجلس الكلية في 

لخدمة وكيل الكلية و عميد الكلية األستاذ الدكتورالسيد 

 .لمجتمعا

*** 

 

عا: التوعية بأهمية المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب عبر ندوة ووسيلة مواصالت لزيارة سات

 الشركة.
 القرار: أحيط المجلس علما.

*** 

 

 : التوعية بأخطار الكولسترول.عاشرا
عقد كولسترول والالقرار: إعداد منشورات للتوعية بأخطار 

 ندوة للمزيد م  التفاصيل واالستفسارات لم  يهمه األمر.

*** 

 

 الكلية عن المعلومات الدوائية من قسم الصيدلة اإلكلينيكية. اإلحاطة بدورية: حادي عشر
 القرار: أحيط المجلس علما.

*** 

 

 عقد دورة إسعافات أولية للجنة الجوالة والخدمة العامة.: ي عشرناث
القرار: التوصية بعقد دورة إسعافات أولية للجنة الجوالة 

والخدمة العامة بمعرفة د/ آسر غنيم بالتعاون مع كلية 

 التمريض.

*** 

 

بخصوص تشييد في منطقة الالندسكيب  لجنة الجوالة والخدمة العامةأنشطة : اإلحاطة بعشر لثاث

 .ر الكليةاوتزيين الحائط بشع (برجولةل )اهيكل من األخشاب والحب
 القرار: أحيط المجلس علما.

*** 

 

        لمجتمع والبيئةوكيل الكلية لقائم بتسيير عمل  رئيس اللجنة                    

                                                                     

 د/ آسر غنيم
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