
 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 

 7102/7102للعام الجامعي  ثقافية العالقات لجنةتشكيل 

 

 رئيسا أ.م.د/ ريم بسيونى الليثى (1

 عضو د / سحر يونس عثمان (2

 عضو د/ زيزى فكرى عبد الرسول (3

 عضو د/نعمات اسماعيل عبد العزيز (4

 عضو د/ مروة أحمد عودة (5

 عضو د/عزة إبراهيم عبد القادر (6

 عضو د/ غادة سمير الحصيوى (7

 عضو د/ هبة شفيق محمد (8

 عضو د/سالى عبد الحميد فايد  (9

 عضو د/ سميحة حمدى السيد (11

 سكرتيرا أ/ رامى منير التونى (11

 

 

  الكلية عميد                                                                         
 

 

 

 



 

 

 التمريضرسالة كلية 

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 التمريضرؤية كلية                                                                                          

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 محضر إجتماع

 6/2/2102المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة

  -بحضور اعضاء اللجنة االتى اسماءهم: باحاصالتاسعة تمام الساعة  تم انعقاد اللجنة فى

 رئيسا أ.م.د/ ريم بسيونى الليثى

 عضو د / سحر يونس عثمان

 عضو د/ زيزى فكرى عبد الرسول

 عضو د/نعمات اسماعيل عبد العزيز

 عضو د/ مروة أحمد عودة

 عضو د/عزة إبراهيم عبد القادر

 عضو د/ غادة سمير الحصيوى

 عضو د/ هبة شفيق محمد

 عضو د/سالى عبد الحميد فايد 

 عضو د/ سميحة حمدى السيد

 سكرتيرا أ/ رامى منير التونى
 

  وتم افتتاح االجتماع برئاسة أ.م.د/ ريم بسيونى محمود الليثى قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات

 -مناقشة الموضوعات اآلتية : العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور وبدات

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

 

 

 



 1موضوع 

الطلببببببدمالن بببببب /مأببببببإمالعبببببب  لمفمعىببببببنة ممتىببببببنة   م عببببببإمال  ببببببة  مع  ببببببة   مال نبببببب   م .1

ب عبببببيم نببببب   معببببب  مالن  نبببببعمبةببببب بمأن مبببببةمع بببببة لم  ة ببببب معىببببب لمبببببب  بمأ  بببببدملنببببب لم

 م7112ف5ف31    مم7112ف3ف1ثالث ممعشم ت  بة امأإم

  ا  تمال ن مم-القرار:              

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا                               

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل

 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/

        

  الكلية عميد                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمعوتلبية البحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 العالميةواالقليمية وبين الجامعات المصرية في التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 محضر إجتماع

 6/3/2102المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقات لجنة

  -بحضور اعضاء اللجنة االتى اسماءهم: باحاصالتاسعة تم انعقاد اللجنة فى تمام الساعة 

 رئيسا أ.م.د/ ريم بسيونى الليثى

 عضو د / سحر يونس عثمان

 عضو فكرى عبد الرسول د/ زيزى

 عضو د/نعمات اسماعيل عبد العزيز

 عضو د/ مروة أحمد عودة

 عضو د/عزة إبراهيم عبد القادر

 عضو د/ غادة سمير الحصيوى

 عضو د/ هبة شفيق محمد

 عضو د/سالى عبد الحميد فايد 

 عضو د/ سميحة حمدى السيد

 سكرتيرا أ/ رامى منير التونى
 

 د/ ريم بسيونى محمود الليثى قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات أ.م.تم افتتاح االجتماع برئاسة و

 -وبدات مناقشة الموضوعات اآلتية : العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

 



 1موضوع 

–ب أ  كببببببةم ةأيبببببب ميةل وى   ببببببةممىببببببو م ي ببببببى لم لبببببب  م  بببببب  مأن بببببب م ىلب ا ببببببتبةبببببب بم

 7112\5\31   مم7116\6\1  و سم)ه بى تمهنو  (ملن لم ة/مأإم

  لجنةا توافق -:القرار    

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا                               

 

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل

 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/

        

  الكلية عميد                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  وتسهم في تطويرسوق العمل 

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 محضر إجتماع

 0/5/2102المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة           

  -بحضور اعضاء اللجنة االتى اسماءهم: باحاصالتاسعة تم انعقاد اللجنة فى تمام الساعة 

 رئيسا أ.م.د/ ريم بسيونى الليثى

 عضو د / سحر يونس عثمان

 عضو د/ زيزى فكرى عبد الرسول

 عضو د/نعمات اسماعيل عبد العزيز

 عضو د/ مروة أحمد عودة

 عضو د/عزة إبراهيم عبد القادر

 عضو د/ غادة سمير الحصيوى

 عضو د/ هبة شفيق محمد

 عضو د/سالى عبد الحميد فايد 

 عضو د/ سميحة حمدى السيد

 سكرتيرا التونىأ/ رامى منير 
 

 د/ ريم بسيونى محمود الليثى قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات أ.م.تم افتتاح االجتماع برئاسة و

 -وبدات مناقشة الموضوعات اآلتية : العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

 

 

 



 1موضوع 

بةببببب بمالطلبببببدمالن ببببب /مأبببببإمالعببببب  لمالببببب ي ى لمفمأة ببببب لمأ نبببببى مال ن ببببب مالنببببب   مب عبببببيم

 نبببببب   مالنعببببببن إمبةبببببب بمالنىا  بببببب م لبببببب مىببببببو هةمتلبببببب مالننلكبببببب مالي ب بببببب مالعببببببيى   م

 ذلبببببببهمل  بببببببىلمةم لببببببب مأىا  ببببببب م ةأيببببببب مىبببببببطة/مببببببببىا  مال  اىببببببب مبةلننلكببببببب م لببببببب م

  ببببببب مم7110-7112ال يةقببببببب مأيمبببببببةمللينببببببب مبةل ةأيببببببب مب ا ببببببب مأبببببببإماليبببببببة/مال  اىببببببب م

مالني  ضمم

 بما اليتعارض مع اللوائح والقوانين لجنةموافقة  ال -:القرار

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا                               

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل

 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/

        

  الكلية عميد                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمعوتلبية البحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 العالميةواالقليمية وبين الجامعات المصرية في التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 محضر إجتماع

 7/8/7107المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة

  -بحضور اعضاء اللجنة االتى اسماءهم: باحاصالتاسعة تم انعقاد اللجنة فى تمام الساعة 

 رئيسا أ.م.د/ ريم بسيونى الليثى

 عضو د / سحر يونس عثمان

 عضو فكرى عبد الرسول د/ زيزى

 عضو د/نعمات اسماعيل عبد العزيز

 عضو د/ مروة أحمد عودة

 عضو د/عزة إبراهيم عبد القادر

 عضو د/ غادة سمير الحصيوى

 عضو د/ هبة شفيق محمد

 عضو د/سالى عبد الحميد فايد 

 عضو د/ سميحة حمدى السيد

 سكرتيرا أ/ رامى منير التونى
 

 د/ ريم بسيونى محمود الليثى قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات أ.م.تم افتتاح االجتماع برئاسة و

 -وبدات مناقشة الموضوعات اآلتية : العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

 

 1موضوع 

طلعت األستاذ املساعد بقسم إدارة التمريض خبصوص بشأن الطلب املقدم من السيدة الدكتورة / إهلام يوسف  

 جتديد اإلعارة إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام اخلامس على التوالي



وافقت اللجنة على جتديد اإلعارة للسيدة الدكتورة/ إهلام يوسف طلعت األستاذ املساعد بقسم إدارة  -القرار:م

 وذلك للعام اخلامس على التوالي التمريض إىل اململكة العربية السعودية

 

 2موضوع 

م

بشأن بشأن الطلب املقدم من السيدة الدكتورة / عزة أنور على عبده املدرس بقسم متريض الباطين واجلراحي  

 خبصوص جتديد اإلعارة إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام الثالث على التوالي

ة للسيدة الدكتورة/ عزة أنور على عبده املدرس بقسم متريض الباطين على جتديد اإلعار وافقت اللجنة -القرار:

 واجلراحي  إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام الثالث على التوالي

 3موضوع 

 

 9/7112/  71,72بشأن ترشيح املدرس املساعد / مها إبراهيم فودة حلضور ورشة عمل فى لبنان من يوم 

 لإلحتاد األوربى  TEMPUSالتابعة ملشروع 

 وافقت اللجنة -:القرار

 

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا                               

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل

 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/

        

  الكلية عميد                                                                         
 

 

 

 



 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 العالميةوبين الجامعات المصرية واالقليمية في التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 2102تقرير سنوى للجنة العالقات الثقافية عن عام 

  -االتى اسماءهم:باالعضاء اللجنة  تشكيلتم 

 رئيسا أ.م.د/ ريم بسيونى الليثى

 عضو د / سحر يونس عثمان

 عضو د/ زيزى فكرى عبد الرسول

 عضو د/نعمات اسماعيل عبد العزيز

 عضو د/ مروة أحمد عودة

 عضو إبراهيم عبد القادرد/عزة 

 عضو د/ غادة سمير الحصيوى

 عضو د/ هبة شفيق محمد

 عضو د/سالى عبد الحميد فايد 

 عضو د/ سميحة حمدى السيد

 سكرتيرا أ/ رامى منير التونى

 تم اخذ قرارات االتية باجماع اعضاء اللجنة فى الموضوعات االتية:

 وقامت اللجنة بمناقشة االتى: 6/2/2102تم انعقاد اللجنة بتاريخ 

الطلببببببد المقببببببدم مببببببن السببببببيدة / أسببببببما   إسببببببماعيل حسببببببن الرفبببببباعى أ صببببببائية التمببببببريض  .1
بقسببببم تمبببببريض صبببببحة المجتمبببببع بشبببببةن منحهبببببا أجبببببازة رعايبببببة أسبببببرة ببببببدون مرتبببببد لمبببببدة 

  31/5/7112وحتى  1/3/7112ثالثة  أشهرإعتبارا من 

 وافقت الجنة  -القرار:              

 وقامت اللجنة بمناقشة االتى: 6/3/2102 بتاريخ اللجنةتم انعقاد 

–بشبببببةن سبببببفر دكتبببببورة يلببببببدز  يبببببرى منحبببببة فولبرايببببببت بةمريكبببببا جامعبببببة كاليفورنيببببببا  .1

 7112\5\31حتى  7116\6\1ديفيس )هيبورت همفرى( لمدة عام من 

 وافقت الجنة -:القرار    
  



 االتى:وقامت اللجنة بمناقشة  0/5/2102 بتاريخ تم انعقاد اللجنة

 

بشبببببةن الطلبببببد المقبببببدم مبببببن السبببببيدة البببببدكتورة / ماجبببببدة محمبببببود الجميبببببل المبببببدرس بقسبببببم  .1

تمببببببريض المسببببببنين بشببببببةن الموافقببببببة علببببببى سببببببفرها إلببببببى المملكببببببة العربيببببببة السببببببعودية 

موذلببببببك لحصببببببولها علببببببى موافقببببببة جامعببببببة سببببببطام بببببببواد  الدواسببببببر بالمملكببببببة علببببببى

  ببببببب مم7110-7112 مال يةقببببببب مأيمبببببببةمللينببببببب مبةل ةأيببببببب مب ا ببببببب مأبببببببإماليبببببببة/مال  اىببببببب

 الني  ضمم

 موافقة  اللجنة بما اليتعارض مع اللوائح والقوانين -القرار:

 وقامت اللجنة بمناقشة االتى: 2/8/2102 بتاريخ تم انعقاد اللجنة

بشأن الطلب املقدم من السيدة الدكتورة / إهلام يوسف طلعت األستاذ املساعد بقسم إدارة التمريض  .1

 إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام اخلامس على التواليخبصوص جتديد اإلعارة 

وافقت اللجنة على جتديد اإلعارة للسيدة الدكتورة/ إهلام يوسف طلعت األستاذ املساعد بقسم إدارة  -القرار:

 التمريض إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام اخلامس على التوالي

دة الدكتورة / عزة أنور على عبده املدرس بقسم متريض الباطين بشأن بشأن الطلب املقدم من السي .2

 واجلراحي  خبصوص جتديد اإلعارة إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام الثالث على التوالي

وافقت اللجنة على جتديد اإلعارة للسيدة الدكتورة/ عزة أنور على عبده املدرس بقسم متريض الباطين  -القرار:

 إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام الثالث على التوالي  واجلراحي

/  71,72بشأن ترشيح املدرس املساعد / مها إبراهيم فودة حلضور ورشة عمل فى لبنان من يوم  .3

 لإلحتاد األوربى  TEMPUSالتابعة ملشروع  9/7112

 وافقت اللجنة -القرار:

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا                               

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل

 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/

        

  الكلية عميد                                                                         



 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 محضر إجتماع

 7/4/7108المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة

  -بحضور اعضاء اللجنة االتى اسماءهم: باحاصالتاسعة تم انعقاد اللجنة فى تمام الساعة 

 رئيسا أ.م.د/ ريم بسيونى الليثى

 عضو د / سحر يونس عثمان

 عضو د/ زيزى فكرى عبد الرسول

 عضو د/نعمات اسماعيل عبد العزيز

 عضو د/ مروة أحمد عودة

 عضو د/عزة إبراهيم عبد القادر

 عضو د/ غادة سمير الحصيوى

 عضو د/ هبة شفيق محمد

 عضو د/سالى عبد الحميد فايد 

 عضو د/ سميحة حمدى السيد

 سكرتيرا أ/ رامى منير التونى
 

 قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات د/ ريم بسيونى محمود الليثىأ.م.تم افتتاح االجتماع برئاسة و 

 -وبدات مناقشة الموضوعات اآلتية : العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

 

 

 



 1موضوع 

بشأن الموافقة على سفر السيدة أ.م.د/ إلهام حسن توفيق األستاذ المساعد بقسم تمريض صحة  

مسابقة مشروعات العلوم والهندسة والتى سوف تعقد فى الفترة من  المجتمع كمحكم دولى فى

 فى الواليات المتحدة األمريكية  12/5/2112وحتى  13/5/2112

/ إهلام حسن توفيق األستاذ املساعد بقسم متريض صحة اجملتمع سفر السيدة أ.م.د على وافقت اللجنةالقرار: 

وحتى  13/5/7110كمحكم دولي يف مسابقة مشروعات العلوم واهلندسة واليت سوف تعقد فى الفرتة من 

 يف الواليات املتحدة األمريكية 10/5/7110

 ،،االحترام،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا                               

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل

 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/

        

  الكلية عميد                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 محضر إجتماع

 7/7/7108المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة

  -تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور اعضاء اللجنة االتى اسماءهم: تم انعقاد اللجنة فى

 رئيسا أ.م.د/ ريم بسيونى الليثى

 عضو د / سحر يونس عثمان

 عضو د/ زيزى فكرى عبد الرسول

 عضو د/نعمات اسماعيل عبد العزيز

 عضو د/ مروة أحمد عودة

 عضو د/عزة إبراهيم عبد القادر

 عضو د/ غادة سمير الحصيوى

 عضو د/ هبة شفيق محمد

 عضو د/سالى عبد الحميد فايد 

 عضو د/ سميحة حمدى السيد

 سكرتيرا أ/ رامى منير التونى
 

 د/ ريم بسيونى محمود الليثى قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات أ.م.تم افتتاح االجتماع برئاسة و

 -مناقشة الموضوعات اآلتية : وبدات العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

 1موضوع 

بشأن الطلب املقدم من السيدة الدكتور / إهلام يوسف طلعت األستاذ املساعد بقسم إدارة التمريض خبصوص جتديد اإلعارة 

 إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام السادس على التواىل وفق املعروض

 وافقت اللجنة -: القرار
 
 



 

 2موضوع 

بشأن الطلب املقدم من السيدة الدكتور / عزة أنور على عبدة  املدرس  بقسم متريض الباطنى واجلراحى  خبصوص جتديد 

 اإلعارة إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام الرابع على التواىل وفق املعروض

 وافقت اللجنة -القرار :

 

 

 

 3موضوع 

 

بشأن الطلب املقدم من السيدة الدكتور / ماجدة حممود اجلميل  املدرس  بقسم متريض املسنني  خبصوص جتديد اإلعارة 

 إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام الثانى على التواىل وفق املعروض

 اللجنة وافقت -: القرار

 

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا                               

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل

 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/

        

  الكلية عميد                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

 

 2108تقرير سنوى للجنة العالقات الثقافية عن عام 

  -تم تشكيل اللجنة باالعضاء االتى اسماءهم:

 رئيسا أ.م.د/ ريم بسيونى الليثى

 عضو د / سحر يونس عثمان

 عضو د/ زيزى فكرى عبد الرسول

 عضو د/نعمات اسماعيل عبد العزيز

 عضو د/ مروة أحمد عودة

 عضو القادرد/عزة إبراهيم عبد 

 عضو د/ غادة سمير الحصيوى

 عضو د/ هبة شفيق محمد

 عضو د/سالى عبد الحميد فايد 

 عضو د/ سميحة حمدى السيد

 سكرتيرا أ/ رامى منير التونى

 

 تم اخذ قرارات االتية باجماع اعضاء اللجنة فى الموضوعات االتية:

 وقامت اللجنة بمناقشة االتى: 7/4/7108تم انعقاد اللجنة بتاريخ 

 1موضوع 

بشأن الموافقة على سفر السيدة أ.م.د/ إلهام حسن توفيق األستاذ المساعد بقسم تمريض صحة  

المجتمع كمحكم دولى فى مسابقة مشروعات العلوم والهندسة والتى سوف تعقد فى الفترة من 

 فى الواليات المتحدة األمريكية  12/5/2112وحتى  13/5/2112



سفر السيدة أ.م.د/ إهلام حسن توفيق األستاذ املساعد بقسم متريض صحة اجملتمع  القرار: وافقت اللجنة على

وحتى  13/5/7110كمحكم دولي يف مسابقة مشروعات العلوم واهلندسة واليت سوف تعقد فى الفرتة من 

 يف الواليات املتحدة األمريكية 10/5/7110

 وقامت اللجنة بمناقشة االتى: 7/7/7108تم انعقاد اللجنة بتاريخ 

 1موضوع 

بشأن الطلب املقدم من السيدة الدكتور / إهلام يوسف طلعت األستاذ املساعد بقسم إدارة التمريض خبصوص جتديد اإلعارة 

 إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام السادس على التواىل وفق املعروض

 وافقت اللجنة -القرار :

 2موضوع 

بشأن الطلب املقدم من السيدة الدكتور / عزة أنور على عبدة  املدرس  بقسم متريض الباطنى واجلراحى  خبصوص جتديد 

 اإلعارة إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام الرابع على التواىل وفق املعروض

 وافقت اللجنة -القرار :

 3موضوع 

بشأن الطلب املقدم من السيدة الدكتور / ماجدة حممود اجلميل  املدرس  بقسم متريض املسنني  خبصوص جتديد اإلعارة 

 إىل اململكة العربية السعودية وذلك للعام الثانى على التواىل وفق املعروض

 وافقت اللجنة -القرار :

  8102-8102للعام الجامعي  الثقافية العالقاتتشكيل لجنة تم تعديل 

 رئيس مجلس اإلدارة         محمد ابراهيممأ.م.د / ايناس .0

 رئيس اللجنه     أ.م.د / ريم بسيوني الليثي .2

 عضوا           أ.د / مريم حجاج سليمان .3

 أ.د/ نعمات محمد السيد                                                      عضوا .4

 عضوا                   عبد الرحمن أ.م.د / ريم مبروك .5



 سامية عبد الرحمن خطاب                                          عضوا  أ.م.د /  .6

 إلهام حسن توفيق                                                   عضواأ.م.د /  .2

 عضوا                  أ.م.د / نعمات اسماعيل عبد العزيز .8

 لوسى أحمد أبو العال                                                عضواأ.م.د/  .9

 عضوا                   عزه ابراهيم حبيبه /د .01

 عضوا          رحاب مصطفى رضوان /د .00

 عضوا                            احمد هند ابو السعود /د .02

 عضوا                           هبه شفيق ابراهيم /د .03

    عضوا         امل عطيه عبد الغفار /د .04

 أ/ رامى منير التونى                                                     سكرتيرا              .05

 

 وقامت اللجنة بمناقشة االتى: 3/9/7108 تم انعقاد اللجنة بتاريخ

 1موضوع 

بشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / مروة محمد عودة المدرس بقسم تمريض األطفال بشأن الموافقه على 

 وذلك للعام األول وفق المعروض7102-7102اإلعارة إلى المملكة العربية السعودية للعام الجامعى 

 وافقت اللجنة -القرار :

 بمناقشة االتى: وقامت اللجنة 5/00/7108 تم انعقاد اللجنة بتاريخ

 1موضوع     

بشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتور / هبة شفيق إبراهيم المدرس بقسم التمريض النفسى 

 والصحة النفسية بشان اإلعارة إلى المملكة العربية السعودية وذلك للعام األول وفق المعروض

 وافقت اللجنة -القرار :

 2موضوع 

بشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / شيماء جمعة يوسف المدرس بقسم التمريض الباطنى 

والجراحى بشأن منحها أجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام لمرافقة الزوج حيث حصل زوجها على 

 عقد عمل داخل المملكة العربية السعودية

 وافقت اللجنة -القرار : 

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا                               



 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل
 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/
        

  الكلية عميد                                                                         
 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

  8102-8102للعام الجامعي  الثقافية العالقاتتشكيل لجنة 

 

 رئيس مجلس اإلدارة    ابراهيممحمد مأ.م.د / ايناس .0

 رئيس اللجنه     أ.م.د / ريم بسيوني الليثي .2

 عضوا           أ.د / مريم حجاج سليمان .3

 أ.د/ نعمات محمد السيد                                                      عضوا .4

 عضوا                   أ.م.د / ريم مبروك عبد الرحمن .5

 عضوا         سامية عبد الرحمن خطاب                                   أ.م.د /  .6

 عضوا  إلهام حسن توفيق                                                 أ.م.د /  .2

 عضوا                  أ.م.د / نعمات اسماعيل عبد العزيز .8

 عضوا                      أ.م.د/ لوسى أحمد أبو العال                           .9

 عضوا                   عزه ابراهيم حبيبه /د .01

 عضوا          رحاب مصطفى رضوان /د .00

 عضوا                            احمد هند ابو السعود /د .02

 عضوا                           هبه شفيق ابراهيم /د .03

    عضوا         امل عطيه عبد الغفار /د .04

 سكرتيرا                          رامى منير التونى                                        أ/  .05

 

  



        

  الكلية عميد                                                                         
 

 

 

 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كتقديم البرامج  فىدةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 محضر إجتماع

 3/9/7108المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة
 

 -اسماءهم: تم انعقاد اللجنة فى تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور اعضاء اللجنة االتى

 رئيس مجلس اإلدارة         محمد ابراهيممأ.م.د / ايناس .0

 رئيس اللجنه     أ.م.د / ريم بسيوني الليثي .2

 عضوا           أ.د / مريم حجاج سليمان .3

 أ.د/ نعمات محمد السيد                                                      عضوا .4

 عضوا                   أ.م.د / ريم مبروك عبد الرحمن .5

 عضوا         سامية عبد الرحمن خطاب                                   أ.م.د /  .6

 عضوا  إلهام حسن توفيق                                                 أ.م.د /  .2

 عضوا                  أ.م.د / نعمات اسماعيل عبد العزيز .8

 ال                                                عضواأ.م.د/ لوسى أحمد أبو الع .9

 عضوا                   عزه ابراهيم حبيبه /د .01

 عضوا          رحاب مصطفى رضوان /د .00

 عضوا                            احمد هند ابو السعود /د .02

 عضوا                           هبه شفيق ابراهيم /د .03

    عضوا         امل عطيه عبد الغفار /د .04

 سكرتيرا                          أ/ رامى منير التونى                                         .05



 قائم بعمل وكيل الكلية  د/ ريم بسيونى محمود الليثىأ.م.تم افتتاح االجتماع برئاسة و

 -وبدات مناقشة الموضوعات اآلتية : للدراسات العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

 

 

 

 1موضوع 

على  الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / مروة محمد عودة المدرس بقسم تمريض األطفال بشأن الموافقهبشأن 

 وذلك للعام األول وفق المعروض7102-7102اإلعارة إلى المملكة العربية السعودية للعام الجامعى 

 اللجنة وافقت -: القرار
 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا                               

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل
                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/
        

  الكلية عميد                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 رسالة كلية التمريض

متطلبات لمؤهلة كوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 محضر إجتماع

 0/01/7108المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة

 
 -تم انعقاد اللجنة فى تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور اعضاء اللجنة االتى اسماءهم:

 

 رئيس مجلس اإلدارة         محمد ابراهيمم/ ايناس أ.م.د .0

 رئيس اللجنه     أ.م.د / ريم بسيوني الليثي .2

 عضوا           أ.د / مريم حجاج سليمان .3

 أ.د/ نعمات محمد السيد                                                      عضوا .4

 ضواع                   أ.م.د / ريم مبروك عبد الرحمن .5

 سامية عبد الرحمن خطاب                                          عضوا  أ.م.د /  .6

 إلهام حسن توفيق                                                   عضواأ.م.د /  .2

 عضوا                  أ.م.د / نعمات اسماعيل عبد العزيز .8

 عضوا                                  أ.م.د/ لوسى أحمد أبو العال               .9

 عضوا                   عزه ابراهيم حبيبه /د .01

 عضوا          رحاب مصطفى رضوان /د .00

 عضوا                            احمد هند ابو السعود /د .02

 عضوا                           هبه شفيق ابراهيم /د .03

    عضوا         امل عطيه عبد الغفار /د .04

 أ/ رامى منير التونى                                                     سكرتيرا              .05



 

 د/ ريم بسيونى محمود الليثى قائم بعمل وكيل الكلية أ.م.تم افتتاح االجتماع برئاسة و

 -مناقشة الموضوعات اآلتية : وبدات للدراسات العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

 

 

 

 1موضوع     

خيرى زكريا األستاذ المساعد بقسم إدارة  بشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / يلدز

لجامعة ا -التمريض والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بندبها لكلية التمريض

  0/0/7102البريطانية لمدة عام بالندب الكامل وذلك إعتبارا من يوم الثالثاء الموافق 

 اللجنة وافقت -: القرار

 

 

 2موضوع 

 

 إدارة بقسم نيفين حسن عبد العال األستاذ المساعد/  الدكتورة السيدةبشأن الطلب المقدم من 

بشأن  حصولها على أجازة  خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشئون الكلية وكيل بعمل والقائم التمريض

  01/01/7102األحد الموافق  يوم من إعتبارا وذلكخاصة بدون مرتب لمدة ثالث شهور 

 اللجنة وافقت -: القرار

 3موضوع 

  

من السيدة الدكتورة / غادة محمد سمير المدرس بقسم إدارة التمريض بشأن الطلب المقدم 

بجامعة األميرة نورة  7102-7102بشأن حصولها على إعارة للسنة األولى للعام الجامعى 

 بنت عبد الرحمن بالممكة العربية السعودية 

 

 اللجنة وافقت -: القرار

                        

 

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا            



 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل
 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/
        

  الكلية عميد                                                                         

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 

 محضر إجتماع

 5/00/7108المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة
 

 -تم انعقاد اللجنة فى تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور اعضاء اللجنة االتى اسماءهم:
 

 رئيس مجلس اإلدارة         محمد ابراهيممأ.م.د / ايناس .0

 اللجنهرئيس      أ.م.د / ريم بسيوني الليثي .2

 عضوا           أ.د / مريم حجاج سليمان .3

 أ.د/ نعمات محمد السيد                                                      عضوا .4

 عضوا                   أ.م.د / ريم مبروك عبد الرحمن .5

 سامية عبد الرحمن خطاب                                          عضوا  أ.م.د /  .6

 إلهام حسن توفيق                                                   عضواأ.م.د /  .2

 عضوا                  أ.م.د / نعمات اسماعيل عبد العزيز .8

 أ.م.د/ لوسى أحمد أبو العال                                                عضوا .9

 عضوا                   عزه ابراهيم حبيبه /د .01

 عضوا          رحاب مصطفى رضوان /د .00

 عضوا                            احمد هند ابو السعود /د .02

 عضوا                           هبه شفيق ابراهيم /د .03

    عضوا         امل عطيه عبد الغفار /د .04



 يرا             أ/ رامى منير التونى                                                     سكرت .05

 

 د/ ريم بسيونى محمود الليثى قائم بعمل وكيل الكلية أ.م.تم افتتاح االجتماع برئاسة و

 -وبدات مناقشة الموضوعات اآلتية : للدراسات العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

 

 1موضوع     

 سىالنف التمريض بقسم المدرس إبراهيم شفيق هبة/  الدكتور السيدة منبشأن الطلب المقدم 

 وضالمعر وفق األول للعام وذلك السعودية العربية المملكة إلى اإلعارة بشان النفسية والصحة

 اللجنة وافقت -: القرار

 

 

 2موضوع 

 

 الباطنى التمريض بقسم المدرس يوسف جمعة شيماء/  الدكتورة السيدة منبشأن الطلب المقدم 

 على زوجها حصل حيث الزوج لمرافقة عام لمدة مرتب بدون خاصة أجازة منحها بشأن والجراحى

 السعودية العربية المملكة داخل عمل عقد

 اللجنة وافقت -: القرار 

                               

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا            

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل
 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/
        

  الكلية عميد                                                                         
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كتقديم البرامج  فىدةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 

 محضر إجتماع

 0/7/7109المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة
 

 -اسماءهم: تم انعقاد اللجنة فى تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور اعضاء اللجنة االتى
 

 رئيس مجلس اإلدارة        محمد ابراهيممأ.م.د / ايناس .0

 رئيس اللجنه     أ.م.د / ريم بسيوني الليثي .2

 عضوا           أ.د / مريم حجاج سليمان .3

 أ.د/ نعمات محمد السيد                                                      عضوا .4

 عضوا                   أ.م.د / ريم مبروك عبد الرحمن .5

 سامية عبد الرحمن خطاب                                          عضوا  أ.م.د /  .6

 إلهام حسن توفيق                                                   عضواأ.م.د /  .2

 عضوا                  أ.م.د / نعمات اسماعيل عبد العزيز .8

 ال                                                عضواأ.م.د/ لوسى أحمد أبو الع .9

 عضوا                   عزه ابراهيم حبيبه /د .01

 عضوا          رحاب مصطفى رضوان /د .00

 عضوا                            احمد هند ابو السعود /د .02



 عضوا                           هبه شفيق ابراهيم /د .03

    عضوا         امل عطيه عبد الغفار /د .04

 أ/ رامى منير التونى                                                     سكرتيرا              .05

 

 قائم بعمل وكيل الكلية  د/ ريم بسيونى محمود الليثىأ.م.تم افتتاح االجتماع برئاسة و

 -وبدات مناقشة الموضوعات اآلتية : للدراسات العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

    

 1موضوع  

 ريضتم بقسم المساعد األستاذ أمين السالم عبد دعاء/  الدكتورة السيدة منبشأن الطلب المقدم 

 حتى 7102-3-0 تاريخ من شهر لمدة مرتب بدون خاصة أجازة منحها بشأن المجتمع صحة

  خاصة عائلية لظروف وذلك 0-1-7102

 اللجنة وافقت -: القرار

 

 

                               

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا            

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل
 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/
        

  الكلية عميد                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة كلية التمريض

متطلبات ل مؤهلةكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

  8102-8102للعام الجامعي  الثقافية العالقاتتشكيل لجنة تعديل 

 رئيس مجلس اإلدارة أ.م.د / ايناس محمد ابراهيم .0

 رئيس اللجنه أ.م.د / ريم بسيوني الليثي .2

 عضوا / مريم حجاج سليمان أ.د .3

 عضوا                       أ.د/ نعمات محمد السيد                                                       .4

 عضوا أ.م.د / ريم مبروك عبد الرحمن .5

 عضوا                    أ.م.د / سامية عبد الرحمن خطاب                                          .6

 عضوا                       أ.م.د / إلهام حسن توفيق                                                    .2

 عضوا أ.م.د / نعمات اسماعيل عبد العزيز .8

 عضوا                       أ.م.د/ لوسى أحمد أبو العال                                                 .9

 عضوا عزه ابراهيم حبيبهد/  .01

 عضوا د/ رحاب مصطفى رضوان .00

 عضوا د/ هند ابو السعود احمد .02



 عضوا د/ امل عطيه عبد الغفار .03

 )مدير عام العالقات الثقافية بالجامعة(                دعوة أ/ أحمد الهلى             .04

 سكرتيرا                                                                                 أ/ رامى منير التونى .05

 

 

        

  الكلية عميد                                                                         
 

 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كلبرامج فى تقديم ادةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 محضر إجتماع

 7/0/7109المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة
 

 -اسماءهم: تم انعقاد اللجنة فى تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور اعضاء اللجنة االتى

 رئيس مجلس اإلدارة أ.م.د / ايناس محمد ابراهيم .0

 رئيس اللجنه أ.م.د / ريم بسيوني الليثي .2

 عضوا أ.د / مريم حجاج سليمان .3

 عضوا                       أ.د/ نعمات محمد السيد                                                       .4

 عضوا / ريم مبروك عبد الرحمن أ.م.د .5

 عضوا                    أ.م.د / سامية عبد الرحمن خطاب                                          .6

 عضوا                       أ.م.د / إلهام حسن توفيق                                                    .2

 عضوا / نعمات اسماعيل عبد العزيز أ.م.د .8

 عضوا                       أ.م.د/ لوسى أحمد أبو العال                                                 .9

 عضوا د/ عزه ابراهيم حبيبه .01

 عضوا د/ رحاب مصطفى رضوان .00

 عضوا د/ هند ابو السعود احمد .02

 عضوا د/ امل عطيه عبد الغفار .03



 دعوة )مدير عام العالقات الثقافية بالجامعة(                الهلى            أ/ أحمد  .04

 سكرتيرا                            أ/ رامى منير التونى                                                      .05
 

 

 قائم بعمل وكيل الكلية  د/ ريم بسيونى محمود الليثىأ.م.تم افتتاح االجتماع برئاسة و

 -وبدات مناقشة الموضوعات اآلتية : للدراسات العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

    

 

 

 1موضوع 

 ريضتم بقسم المساعد األستاذ أمين السالم عبد دعاء/  الدكتورة السيدة منبشأن الطلب المقدم 

 حتى 7102-3-0 تاريخ من شهر لمدة مرتب بدون خاصة أجازة منحها بشأن المجتمع صحة

  خاصة عائلية لظروف وذلك 0-1-7102

 اللجنة وافقت -: القرار

 

 

                               

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا            

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل
 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/
        

  الكلية عميد                                                                         
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 محضر إجتماع

 0/7/7109المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة
 

 -تم انعقاد اللجنة فى تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور اعضاء اللجنة االتى اسماءهم:

 رئيس مجلس اإلدارة / ايناس محمد ابراهيم أ.م.د .0

 رئيس اللجنه أ.م.د / ريم بسيوني الليثي .2

 عضوا أ.د / مريم حجاج سليمان .3

 عضوا                       أ.د/ نعمات محمد السيد                                                       .4

 عضوا أ.م.د / ريم مبروك عبد الرحمن .5

 عضوا                    / سامية عبد الرحمن خطاب                                          أ.م.د .6

 عضوا                       أ.م.د / إلهام حسن توفيق                                                    .2

 عضوا أ.م.د / نعمات اسماعيل عبد العزيز .8

 عضوا                       / لوسى أحمد أبو العال                                                أ.م.د .9

 عضوا د/ عزه ابراهيم حبيبه .01

 عضوا د/ رحاب مصطفى رضوان .00



 عضوا د/ هند ابو السعود احمد .02

 عضوا د/ امل عطيه عبد الغفار .03

 دعوة )مدير عام العالقات الثقافية بالجامعة(                أ/ أحمد الهلى             .04

 سكرتيرا                            أ/ رامى منير التونى                                                      .05

 

 

 قائم بعمل وكيل الكلية  د/ ريم بسيونى محمود الليثىأ.م.تم افتتاح االجتماع برئاسة و

 -وبدات مناقشة الموضوعات اآلتية : للدراسات العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

 التمريض إدارة بقسم المساعد األستاذ طلعت يوسف إلهام/  الدكتورة السيدة من المقدم الطلب -1

 عروضالم وفق التوالى على السابع للعام وذلك السعودية العربية المملكة إلى اإلعارة تجديد بشأن

 األستاذ طلعت يوسف إلهام/  الدكتورة للسيدة اإلعارة تجديد اللجنة على وافقت -: القرار

  التوالى على السابع للعام وذلك التمريض إدارة بقسم المساعد

 احىوالجر الباطنى التمريض بقسم المدرس عبدة أنورعلى عزة/  الدكتورة السيدة من المقدم الطلب -2

 روضالمع وفق التوالى على الخامس للعام وذلك السعودية العربية المملكة إلى اإلعارة تجديد بشأن

 

 قسمب المدرس عبدة أنورعلى عزة/  الدكتورة للسيدة اإلعارة تجديد اللجنة على وافقت -: القرار

  التوالى على الخامس للعام وذلك والجراحى الباطنى التمريض

 بشأن األطفال تمريض بقسم  المدرس  عودة محمد مروة/  الدكتورة السيدة من المقدم الطلب -3

 المعروض وفق التوالى على الثانى للعام وذلك السعودية العربية المملكة إلى اإلعارة تجديد

 

 بقسم  المدرس  عودة محمد مروة/  الدكتورة للسيدة اإلعارة تجديد اللجنة على وافقت -: القرار

  التوالى على الثانى للعام وذلك األطفال تمريض

 

 

 والصحة النفسى التمريض بقسم محمدالمدرس شفيق هبة/  الدكتورة السيدة من المقدم الطلب -4

 فقو التوالى على الثانى للعام وذلك السعودية المملكةالعربية تجديداإلعارةإلى بشأن النفسية

 المعروض

 

 تمريضال بقسم المدرس محمد شفيق هبة/  الدكتورة للسيدة اإلعارة تجديد اللجنة على وافقت -: القرار

  التوالى على الثانى للعام وذلك النفسية والصحة النفسى



 

 بشأن التمريض إدارة بقسم سميرالمدرس محمد غادة/  الدكتورة السيدة من المقدم الطلب -5

 المعروض وفق التوالى على الثانى للعام وذلك السعودية العربية المملكة تجديداإلعارةإلى

 

 إدارة بقسم سميرالمدرس محمد غادة/  الدكتورة للسيدة اإلعارة تجديد اللجنة على وافقت -: القرار

 التوالى على الثانى للعام وذلك التمريض

 

 

 

 وليدوالت النساء تمريض بقسم المساعد األستاذ إبراهيم طه وفاء/  الدكتورة السيدة من المقدم الطلب -6

  7171-2-31 حتى-7102-01-0 من إعتبارا الزوج مرافقه أجازة منحها على الموافقه بشأن

 

 إبراهيم طه وفاء/  الدكتورة للسيدة  وذلك زوج مرافقه أجازة منحها اللجنة على وافقت -: القرار

 7171-2-31 حتى-7102-01-0 من إعتبارا والتوليد النساء تمريض بقسم المساعد األستاذ

 اللجنة وافقت -: القرار

 

 

                               

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا            

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل
 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/
        

  الكلية عميد                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمعوتلبية البحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 العالميةواالقليمية وبين الجامعات المصرية في التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

 محضر إجتماع

 7/9/7109المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة
 

 -تم انعقاد اللجنة فى تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور اعضاء اللجنة االتى اسماءهم:

 رئيس مجلس اإلدارة أ.م.د / ايناس محمد ابراهيم .0

 اللجنهرئيس  أ.م.د / ريم بسيوني الليثي .2

 عضوا أ.د / مريم حجاج سليمان .3

 عضوا                       أ.د/ نعمات محمد السيد                                                       .4

 عضوا أ.م.د / ريم مبروك عبد الرحمن .5

 عضوا                    أ.م.د / سامية عبد الرحمن خطاب                                          .6

 عضوا                       أ.م.د / إلهام حسن توفيق                                                    .2

 عضوا أ.م.د / نعمات اسماعيل عبد العزيز .8

 عضوا                       أ.م.د/ لوسى أحمد أبو العال                                                 .9

 عضوا د/ عزه ابراهيم حبيبه .01

 عضوا د/ رحاب مصطفى رضوان .00

 عضوا د/ هند ابو السعود احمد .02

 عضوا د/ امل عطيه عبد الغفار .03



 دعوة )مدير عام العالقات الثقافية بالجامعة(                أ/ أحمد الهلى             .04

 سكرتيرا                                                                                 أ/ رامى منير التونى .05

 

 

 د/ ريم بسيونى محمود الليثى قائم بعمل وكيل الكلية أ.م.تم افتتاح االجتماع برئاسة و

 -وبدات مناقشة الموضوعات اآلتية : للدراسات العليا وقد رحبت سيادتها بالسادة الحضور

 التصديق على محضر االجتماع السابق.

 

 

الخطاب الوارد من السيد أ.د/ أحمد محمد حمد رئيس الجامعة البريطانية بمصر بشان الموافقة على ندب  .0

السيدة  أ.م.د / إلهام حسن توفيق األستاذ المساعد بقسم تمريض صحة المجتمع ندبا كامال للجامعة للعام الجامعى 

7102-7171 

 

على ندب السيدة  أ.م.د / إلهام حسن توفيق األستاذ المساعد بقسم تمريض صحة  اللجنة وافقت -: القرار

  9191-9102المجتمع ندبا كامال للجامعة البريطانية بمصر للعام الجامعى 

 

الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / سميحة حمدى السيد المدرس بقسم تمريض صحة المجتمع بشأن  .7

 عة السعودية اإللكترونية بكلية العلوم الصحية بالمملكلة العربية السعوديةإعارتها إلى الجام

 
 إعارة السيدة الدكتورة / سميحة حمدى السيد المدرس بقسم تمريض صحة المجتمع إلىعلى  اللجنة وافقت -: القرار

 الجامعة السعودية اإللكترونية بكلية العلوم الصحية بالمملكلة العربية السعودية 

 

 

                               

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا            

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل
 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/
        



  الكلية عميد                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة كلية التمريض

طلبات مؤهلة لمتكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 المجتمعوتلبية احتياجات البحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 العالميةوبين الجامعات المصرية واالقليمية في التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   

 2121-2112 الجامعى للعام لجنة العالقات الثقافية تشكيل

 
            

 

 رئيس مجلس اإلدارة                    ايناس محمد ابراهيم/ د .أ .0

 رئيس اللجنه                                       ريم بسيوني الليثي/ د .م.أ .2

 عضو                                                          مريم حجاج سليمان          / د.أ .3

 عضو                                                                 نعمات محمد السيد          / د.أ .4

 عضو   ريم مبروك عبد الرحمن                                                           / د.م.أ .5

 عضو سامية عبدالرحمن خطاب                                                         / د.م.أ .6

 عضو  أمل عوض عبد النبى                                                              / د.م.أ .2

 دعوة        ا/ أحمد الهلى        ) مدير عام العالقات الثقافية بالجامعة(                  .8

 سكرتيرا رامى منير التونى                                                                       / أ .9



 

 

 الكلية عميد                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة كلية التمريض

متطلبات ل مؤهلةكوادر تمريضيه  إلعداد المميزة التعليميةمن البرامج  متصلة ةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                         

 ةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  ليةك كفى تقديم البرامج دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

 محضر إجتماع

 7/9/7109المنعقد في  الجامعي للعام ثقافية عالقاتال لجنة
 

 -تم انعقاد اللجنة فى تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور اعضاء اللجنة االتى اسماءهم:
 

 رئيس مجلس اإلدارة                    محمد ابراهيمايناس / د .أ .0

 رئيس اللجنه                                       ريم بسيوني الليثي/ د .م.أ .2

 مريم حجاج سليمان                                                                    عضو/ د.أ .3

 عضو                                                                 نعمات محمد السيد          / د.أ .4

 عضو   ريم مبروك عبد الرحمن                                                           / د.م.أ .5

 عضو سامية عبدالرحمن خطاب                                                         / د.م.أ .6

 عضو  عوض عبد النبى                                                              أمل / د.م.أ .2

 ا/ أحمد الهلى        ) مدير عام العالقات الثقافية بالجامعة(                         دعوة .8

 سكرتيرا                                                                        رامى منير التونى/ أ .9



 

 :0الموضوع 

الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / أمل يوسف عبد الواحد المدرس بقسم تمريض صحة المجتمع 

مملكة بال –بشأن الموافقة على إعارتها إلى كلية العلوم الصحية بالجامعة السعودية اإللكترونية 

 2121-2112العربية السعودية وذلك للعام األول 

على إعارة السيدة الدكتورة / أمل يوسف عبد الواحد المدرس بقسم تمريض  اللجنة وافقت -: القرار

 صحة المجتمع إلى كلية العلوم الصحية بالجامعة السعودية اإللكترونية

 

 :2الموضوع 

 

الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / أنوار أنور طايل المدرس بقسم تمريض النساء والتوليد بشأن 

مارس  21إلى  15الموافقة على منحها أجازة خاصة بمرتب للمشاركة فى المؤتمر فى الفترة من 

 2116لسنة 3مع تحمل الجامعة كافة نفقات المؤتمر طبقا لقرار 

منح السيدة الدكتورة / أنوار أنور طايل المدرس بقسم تمريض النسا   على اللجنة وافقت -: القرار

 مارس 71إلى  15والتوليد أجازة  اصة بمرتد للمشاركة فى المؤتمر فى الفترة من 

 

 

 االحترام،،،،،،،،،،،،،،، فائق بقبول وتفضلوا            

 

 البحوث و العليا للدراسات الكلية وكيل
 

                                الليثى محمود بسيونى ريم أ.م.د/
        

  الكلية عميد                                                                         
 



 

 

 

 


