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محضر لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمىة البىئة
لشهر مارس 8102
أوال :اإلحاطة بانعقاد دورة تدرىب أساسو أعضاء لجان السالمة والصحة المهنىة بمعرفة معهد
السالمة والصحة المهنىة وتأمىن بىئة العمل طبقا لقانون العمل لسنة  8112بالكلىة خالل الفترة -02
.8102 / 8 / 88
القرار  :احىط المجلس علما .
***
ثانىا :اإلحاطة بانعقاد اجتماع لجنة السالمة والصحة المهنىة بالكلىةة بتشةكىلها الجدىةد المتضةمن كة ل
رؤساء األقسام العلمىة لما لها من دور توعةوه اةام ىشةمل مختلةا أمةاكن وأنشةطة الكلىةة وتوصةىا
تأمىن بىئة العمل بالكلىة بمحضر االجتماع (مرفق).
القرار  :احىط المجلس علما .
***
ثالثا :اإلحاطة ببعض األنشطة والفعالىا المتعلقة بمبادرة شةهر العلةوم المصةره والهادفةة ىلةن تنمىةة
الوعو المجتمعو للجمهةور وطةالب المةدارس والجامعةا نحةو دور العلةم فةو خدمةة المجتمةع ونهضةة
الوطن؛ واو كالتالو:
 مشاركة عدد من طالب الكلىة فو فعالىا معرض دمنهور الثالث للكتةاب بمكتبةة مصةر العامةةبةدمنهور وكة ل ىلقةةاء السةةىد الةةدكتور وكىةةل الكلىةةة للدراسةةا العلىةةا محاضةةرة مبسةةطة لطةةالب
الجامعة وللجمهور عن العالج المناعو للسرطان ىوم األربعاء  ٧مارس .8102
 فعالىةةة تبسةةىط علةةوم الصةةىدلة التجرىبىةةة لطةةالب المةةدارس بمعامةةل الكلىةةة (األدوىةةة والسةةموموالكىمىةةاء الطبىةةة) ضةةمن األنشةةطة الدورىةةة للحاضةةنة التكنولوجىةةة بالجامعةةة (التنةةوع الحىةةوه
لجامعةة الطفةل) ىةوم السةب  01مةارس  8102ضةمن أعمةال مركة دعةم وتسةوىق االبتكةار
والتكنولوجىا بجامعة دمنهور.
القرار  :احىط المجلس علما .
***
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رابعا :تكرىم لجنة الجوالةة والخدمةة العامةة ومسةئولو رعاىةة الشةباب بالكلىةة لحصةول عشةىرة جوالةة
كلىة الصىدلة علن المك "أول عةام" علةن مسةتوم جمىةع كلىةا جامعةة دمنهةور فةو الةدورة الكشةفىة
الثامنة لجوالة جامعة دمنهور خالل الفترة  8102 / 2/0 - 8 /88بالبستان.
القرار  :احىط المجلس علما .
***
خامسةةةا :ى طةةةالق فعالىةةةا مبةةةادرة "ان لكشةةةار كخلى اىجةةةابو" بكلىةةةة الصةةةىدلة جامعةةةة دمنهةةةور
تحةةةة رعاىةةةةة :االسةةةةتا الةةةةدكتور  /عبىةةةةد عبةةةةد العةةةةاطو صةةةةال "رئةةةةىس جامعةةةةة دمنهةةةةور".
و االستا الدكتور  /جمال عمران " عمىد كلىة الصىدلة"
ىدءا من ىوم االحد الموافق  00مارس  8102بمشاركة د /المعتة بةاا النجةار عضةو مجلةس النةواب
واالسةةتا المسةةاعد بقسةةم العقةةاقىر بالكلىةةة والسةةادة وكةةالء الكلىةةة ورؤسةةاء االقسةةام العلمىةةة والسةةادة
اعضاء اىئة التدرىس فن حضور الطالب .حىث بدأ فعالىا المبادرة بكلمةة افتتاحىةة للسةىد االسةتا
الدكتور /جمال عمران عمىد الكلىة وال م أكد فىها مشكورا علن ضرورة المشاركة واالىجابىةة ألبنائنةا
الطالب فن االنتخابا الرئاسىة القادمةة علةن أن ىكةون لةدىهم كامةل الحرىةة فةن االختىةار وأكةد سةىادت
علن ضرورة نشر ثقافة المشاركة واالىجابىةة وضةرورة الحفةاع علةن التةرابط المجتمعةو بةىن صةفوا
الشةةباب بمةةا ىتفةةق والةةدور التنةةوىره والتوعةةوه للجامعةةة إلىجةةاد جىةةل قةةادر علةةن بنةةاء الةةوطن ضةةد
التحدىا .
القرار  :احىط المجلس علما .

***
رئىس اللجنة
وكىل الكلىة لشئون خدمة المجتمع والبىئة
د /آسر غنىم
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