
  

  

  مذكرة للعرض على

  زكى زيــــــــــــدان /األستاذ الدكتورالسيد 

  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة

  -: الموضوع األول

 م قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة شهادة تقدير و منحة مالية بإسم كلية استال بشأن
  2016الطب لنجاحنا في المسابقة البيئية 

  خالد فهمي /د  من وزير البيئة المصرى
بجميع افكار الشباب لعمل انشطة مجتمعية و التقدم بمبادرات لكافة قطاعات  و كلية الطب ترحب

  . الشباب و البيئة و الصحة
  

  -:القرار 
و العرض على علمًا  لجنة شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة  حيطتأ 5/6/2016بتاريخ  -

.مجلس الكلية 
 جم فقط الغير  4000الشيك بقيمة عرض  و علمًا مجلس الكلية أحيط14/6/2016بتاريخ -

  لـــــــــــــــــــــــــــذا
رض ار  دم رم وا  ارض  س 

ا  و ا د ون.   

                                                      

  23/6/2016: تحريرًا فى 

  ول  اطب                                                                                                                       

                                                                                                   ا د ون ا  و   

  أ.د/ نسرين صالح عمر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  

  



  

  

  مذكرة للعرض على

  زكى زيــــــــــــدان /السيد األستاذ الدكتور

  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة

  - :الثانىالموضوع 

بين المستشفيات الجامعية و   تفعيل الخطوة األولى لـــــ بنك الدم اإللكترونىبشــــــان

  .المراكز الطبية و جارى تنفيذ المرحلة الالحقة 

  

  -:القرار 

و لجنة شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة  تمت مناقشة5/6/2016بتاريخ  -

  .و العرض على مجلس الكلية  اإلتصال بمدراء بنوك الدم لتفعيل الخطوة الثانية

  .علمًا مجلس الكلية  أحيط14/6/2016بتاريخ -

  

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

رض ار  دم رم وا  ارض  س 

 ا  و ا د ون   .  

  23/6/2016: تحريرًا فى 

  ول  اطب                                                                                                                   

                                                                                                    و ا د ون ا   

  أ.د/ نسرين صالح عمر                                                                                      

  

  جامعة المنصورة

  كلية الطب

مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة

Mansoura University

Faculty Of Medicine

Vice - Dean Office for 
Community and Environmental 

Development



  

  مذكرة للعرض على

  زكى زيــــــــــــدان /السيد األستاذ الدكتور

  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة

  - : الثالثالموضوع 
دورة تدريبية للموظفين تحت وحدة األزمات و الكوارث لتنظيمها التقرير المقدم من بشــــــــــــأن 

 "األزمات و الكوارث " عنوان 
كلية  -   مدحت محمد على/ د.بقاعة أ 4/2016/ 24- 23السبت و األحد الموافق ىيوم تالتى تم 

  . الطب
  -:القرار 

أوصت لجنة شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالموافقة و  5/6/2016بتاريخ    -
. إعتماد التقرير و  العرض على مجلس الكلية

  .وافق مجلس الكلية على عرض التقرير المقدم و إعتماده 14/6/2016بتاريخ  -
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

رض ار  دم رم وا  ارض  س 

ون د ا و  ا وا  رض ارر 

  ادم و إده .

    

  23/6/2016: تحريرًا فى    

  ول  اطب                                                                                                                     

                                                                                                    و ا د ون ا   

  أ.د/ نسرين صالح عمر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  
  
  

  

  



  

  

  

  مذكرة للعرض على

  زكى زيــــــــــــدان /السيد األستاذ الدكتور

  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة

  - : الرابعالموضوع 

       عن جدول دورات اإلمتيازوحدة التعليم الطبى المستمر المقدم من التقرير  بشـــــــــان 

" Internship White Coat Program"  
و تم توزيع ) 176(و بلغ عدد المشتركين فى الدورة  2/6/2016 -   21/5/2016من التى تمت  

.الشهادات عليهم 
-:القرار 

أوصت لجنة شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالموافقة و  5/6/2016بتاريخ    -
.إلعتماد التقرير  العرض على مجلس الكلية 

  .وافق مجلس الكلية على عرض التقرير المقدم و إعتماده 14/6/2016بتاريخ  -
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

رض ار  دم رم وا  ارض  س 

ون د ا و  ا وا  رض ارر 

  ادم و إده .

         

  23/6/2016: تحريرًا فى 

  ول  اطب                                                                                                                      

   ا ون د ا و                                                                                                    

!!!!!!!!!!!!  

  أ.د/ نسرين صالح عمر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



  

  

  

  مذكرة للعرض على

  زكى زيــــــــــــدان /السيد األستاذ الدكتور

  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة

  - : الخامسالموضوع 

          ندوةوحدة التعليم الطبى المستمر لـــــالتقرير المقدم من  بشــــــــان 

  "اليوم العالمى لمنع التدخين " 
  . )20( الندوةو بلغ عدد المشتركين فى  31/5/2016يوم الثالثاء الموافق  التى تمت 

  -:القرار 

أوصت لجنة شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالموافقة و  5/6/2016بتاريخ    -

.العرض على مجلس الكلية 

  .وافق مجلس الكلية على عرض التقرير المقدم و إعتماده 14/6/2016بتاريخ  -

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

رض ار  دم رم وا  ارض  س 

ون د ا و  ا وا  رض ارر 

  ادم و إده .

       

  23/6/2016: تحريرًا فى 

  ول  اطب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                                                    ا  و ا د ون  

  أ.د/ نسرين صالح عمر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



  

  

  مذكرة للعرض على

  زكى زيــــــــــــدان /السيد األستاذ الدكتور

  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة

  -:الموضوع األول
  

 تنسيق حملة التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتعاون مع جامعة دمياط بشأن  
  
  

  -:القرار 
و العرض على علمًا  لجنة شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة  حيطتأ10/7/2016بتاريخ  -

.مجلس الكلية 
وتمت الموافقة على التعاون مع جامعة دمياط علمًا مجلس الكلية أحيط12/7/2016بتاريخ -

  لـــــــــــــــــــــــــــذا
رض ار  دم رم وا  ارض  س 

ا  و ا د ون.   

                                                      

  24/7/2016: تحريرًا فى 

  

  

  ول  اطب                                                                                                                       

                                                                                                    ا  و ا د ون  

  أ.د/ نسرين صالح عمر                                                                                     

  
  
  
  
  
  

  جامعة المنصورة

  كلية الطب
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  مذكرة للعرض على

  زكى زيــــــــــــدان /السيد األستاذ الدكتور

  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة

  - :الثانىالموضوع 

بدء لجنة الدعم الطبي واإلنساني لعمل مؤتمر خيري بعنوان بشــــــان  

بالتواصل مع عدد من الجمعيات الشريكة وتحت إشراف صندوق األمم " تطوعك حياة " 
  .) Y PEER( المتحدة للسكان 

  -:القرار 

علمًا و العرض أحيطت لجنة شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة 10/6/2016بتاريخ    -
.على مجلس الكلية 

وتمت الموافقة على إقامة المؤتمر بالتعاون  علمًامجلس الكلية  أحيط12/6/2016بتاريخ -

  .مع الجمعيات الشريكة

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

رض ار  دم رم وا  ارض  س 

 ا  و ا د ون   .  

  24/7/2016: تحريرًا فى 

  ول  اطب                                                                                                                   

                                                                                                    ا  و ا د ون  

  أ.د/ نسرين صالح عمر                                                                                      

  جامعة المنصورة

  كلية الطب

مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة 
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