
تم بحمد ال عقد المؤتمر الدوألى الوأل السنوي الثاني بقسم تمريض صحة
المجتمع كلية التمريض جامأعة الزقازيق بالتعاوأن مأع جامأعة بوب جونز المأريكية

25/11/2019بقاعة المؤتمرات بمبنى الجراحة اليوم الثانين الموافق 
"بعنوان : "تعزيز صحة السأرة لتحقيق التنمية المستدامأة

تحت رعاية أ.د. عثمانا شعلنا رئيس جامعة الزقازيق , أ.د. ميرفععت عسععكر نععائب رئيععس الجامعععة 
للدراسععات العليععا والبحععوث, أ.د. نهلععة الجمععال نععائب رئيععس جامعععة الزقععازيق لشععئونا البيئعة وخدمعة
المجتمع , أ.د. نادية محمد طععه عميععد كليععة التمريععض . وبععرأس المععؤتمر كل مععن أ.د.أمععاني صععبحي

سرور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و أ.د.سلوى عباس على أستاذ تمريض صحة المجتمع
وقد بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم وعرض فيديو بأنشطة قسم تمريض صععحة المجتمععع وبعععدها

ورئيس قسم تمريععض صععحة المجتمعععوث ألقت أ.د. أماني صبحي وكيل الكلية للدراسات العليا والبح
لوى عبعاسورئيس المؤتمر  كلمتها بأهمية صحة السعرة ودورهعا فعى تنميعة المجتمعع وألقعت أ.د. س

أستاذ متفرغ بقسم تمريض صحة المجتمععع ورئيععس المععؤتمروركزت علععى محععاور المععؤتمر وأهميععة
تعزيز السرة لتحقيق التنمية المستدامة

 وألقت أ.د. نادية محمد طه عميد كلية التمريض كلمتها حول  التنمية وعرفتها بأننها قدرة الدولة علععى
زيادة الموارد المختلفععة؛ مععن مععوارد بشععرية، واقتصععادية، وطبيعيعة، واجتماعيععة، وتععدعيمها؛ بهعدف
تحقيق نتائج أعلى للنتاج لتلبية الحتياجات الساسية لغالبية مواطنيها، وتمكينهم مععن تقععديم مطععالبهم
أطببق أأيضاا علععى صعععيد الفععراد وحقوقهم. وييطببق مفهوم التنمية على الصعيد الشعبوي والمجتمعي، يي
هِسهِه، وتطوير قدراته المعرفية، والثقافية، والنتاجية، وإثرائها بمععا يتناسععب بمعنى تنمية الفرد نفسيه بنف
ننا الحاطة بقضايا مثل التنمية المستدامة هو أمر مهم وضروري مع متطلبات الحياة المدنية الحديثة. إ
في استيعاب جزء كبير من مفهوم التنمية الواسع. أصبح مفهوم التنمية المستدامة معروفاا ومسععتخدماا،
اعع لهععا علععى أنهععا التنميععة الععتي يتلععبي احتياجععات فقد حبددت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية  تعريفععاا خاصص
الحاضر مثل: الحفععاظ علععى سععلمة البيئععة، وإرضععاء الحاجععات النسععانية الرئيسععة، وتحقيععق العدالععة
الجتماعية، وتوفير التكافل المجتمعي المتعدد. لقد كانا من مخرجات هذا التعريععف إدراك أنا التنميععة
المستدامة تشععمل عععدداا مععن المجععالت المتنوعععة، وهععذه المجععالت ذات قيمععة ايكولوجيععة واقتصععادية

من اهداف التنمية هو ضمانا تمنتع الجميع بأنماط عيش صععحية وبالرفاهيععة الهدف الثالث واجتماعية.
إنا ضمانا الحياة الصحية وتشجيع الرفاهية للجميع من كععل العمععار عنصععر ل بععد في جميع العمار

ة لمزيعد معن الجهعود المبذولعة فعي سعبيل القضعاء التعام علعى.منه في التنمية المسعتدامة  وتوجعد حاج
المراض والتصدي للقضععايا الصععحية القائمععة والناشععئة. وبععالتركيز علععى إتاحععة تمويععل فعععال للنظععم
الصحية، ولتحسين خدمات الصرف الصحي والنظافععة ، ولتقععديم النصععائح المتصععلة بسععبل الحععد مععن

 .التلوث ، فإنا من الممكن إحراز تقدم كبير في المساعدة على إنقاذ مليين النفس

وألقت أ.د. ميرفت عسكر نائب رئيععس الجامععة للدراسعات العليععا والبحععث العلمعى كلمتهعا حععول دور
الممرضة فى تعزيز أسرة المريض والمجتمع وهو مععا جعععل مهنععة التمريععض توصععف بأنهععا العمععود
الفقري للزمات الصحية وتحسين نوعيععة الخععدمات وأكععدت علععى أنا كليععة التمريععض وضعععت كافععة

امكانتها للبحث العلمي الهادف لخدمة العملية التعليمية وتحسين خدمة المجتمع. 



 نععائب رئيععس الجامعععةوتم توزيع الدروع على المشاركين فى المععؤتمر مععن قبععل أ.د. ميرفععت عسععكر
ه عميعد الكليعة,للدراسات العليا أ.د. سعلوى عبعاس رئيعس المعؤتمر ,أ.د. أمعانى  , أ.د. ناديعة محمعد ط

 ورئيس المؤتمرصبحى وكيل الكلية للدراسات العليا ورئيس قسم صحة المجتمع






































	

