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 السيد األستاذ الدكتور / عميد الكمية 

 وبعد تحية طيبة ....     
 

 ن نعرض عمي سيادتكم محضر اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع يطيب لنا أ       
 . م 1027/ 1026( لمعام الجامعي  ثامنةال وتنمية البيئة )الجمسة        

 
 لمتكرم باإلحاطة واتخاذ الالزم .        

 
 

                                                                                                    

 ووكٍم انكهٍت رئٍس انهجُت 

                                                                                           

 انبٍئتوتًٍُت جتًعانًخديت نشئىٌ                   

                                                                                
 (                         خبند عهً عبد انرحًٍ شبهٍٍد/ .أ)                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 جبمعة المنوفية                  

    االقتصبد المنزليكلية                

 كليةمكتب وكيل ال                 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة      
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يحضر اجتًبع نجُت شئىٌ خديت انًجتًع وتًٍُت    

 انبٍئت

نهعبو انجبيعً  " ثبيُتنا  " انجهست   

 و1026/1027

********************************** 
اجتمعات لجناة  التاساعة والنفاص فاباحا   م وفي تماام السااعة1027/ 1/4 الموافق  األحدأنه في يوم  

خالااد عمااي عبااد الاارحمن الساايد األسااتاذ الاادكتور /  -ئااة برئاسااة  شاائون خدمااة المجتمااع وتنميااة البي
 .  كيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  و و  رئيس المجنة – شاهين

  -وعضىٌت كال يٍ انسبدة :

 انىظٍفت وجهت انعًم اسى انعضى

 االقتفاد المنزليكمية   -التغذية وعموم األطعمة أستاذ بقسم  د/  سحر عثمان مفطفي الشافعي   أ.

 كمية االقتفاد المنزلي  -أستاذ بقسم المالبس والنسيج  إيهاب فاضل سيد أحمد أبو موسي     د/ أ.

 كمية االقتفاد المنزلي  -أستاذ بقسم المالبس والنسيج  أمل بسيوني عطية عابدين  أ.د/ 

 كمية االقتفاد المنزلي -م األطعمة التغذية وعمو أستاذ مساعد بقسم  أ.م.د/ طارق محمد عبد الرحمن عفيفي

 كمية االقتفاد المنزلي  –إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ مساعد بقسم  هبة اهلل عمي محمود شعيب  أ.م.د/ 

 وقد اعتذار عن الحضور   أ.م.د/  هبة اهلل عمي محمود شعيب
يال الكمياة و وقاد اساتهل االجتمااع المسئول اإلداري بمكتاب وك –تولي أمانة المجنة / سماح سعد محمد أبوزيد 

رئاايس المجنااة بااذكر بساام اهلل الاارحمن الاارحيم والفااالة  -خالااد عمااي عبااد الاارحمن شاااهين األستااااذ الااادكتور / 
مرحباا بالساادة األعضاا   –والسالم عمي أشرص المرسمين سيدنا محمد النبي األمي وعمي اله وفحبه أجمعين 

ثرا  المجنة ب  -الموضوعات المهمة وشرع سيادته بالنظر في جدول األعمال  متمنيا لهم التوفيق وا 
 -انًىضىع األول :

 . م1027/ 3/ 5الموافق  حد األر الجمسة السابقة والمنعقدة يوم المفادقة عمى محض - 
  انًصـــــــبدقت  -انقــــرار:

       -الموضوع الثاني:

م  1027 ماارس مان قوافال إرشاادية وذلال خاالل شاهر تحدث األستاذ الدكتور/ رئيس المجنة عن ماا تام إنجااز  
 وهى كاالتى         
   -القـافلة األولي :

 منوفية  -بشبين الكوم –سابقا  األحمدية -مدرسة الشهيد عبد الرحمن حسن الديبقافمة إلى 
    . م1027/ 3/ 18وذلل يوم الثالثا  الموافق  

 -: دافــاأله

 والفحة العامة.  الدراسي ت التحفيلدور الغذا  والتغذية في حل مشكال -

 األولية.أهمية ودور اإلسعافات  -

 

 

 جبمعة المنوفية                   

    االقتصبد المنزليكلية                

 مكتب وكيل الكلية                 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة      
 

Menoufia University 

Faculty: Home Economics 

Vice Dean's Office For 

Community Service and Environmental Development 

 

 



 3 

 -انفئت انًستهدفت :
 واألخفائيين داخل المدرسة . المعممات -    وبنات.طالب المرحمة االبتدائية بنين  -

تمت اإلحاطة مع توجيه الشكر لمسادة األفاضل أعضا  هيئة التدريس المشاركين في القافمة   -انقـرار:
 -م  وه
 فاطمة رجب شعبان شرص د/ -                 مي محمود الحسيني خفاجيد/  -        -

       -انًىضىع انثبنث:

ئيس ر الدكتور / معوض الخولي  األستاذالخطاب الوارد من كمية التربية، بنا  عمي توجيهات معالي السيد  -2
( وتنفيذا لبروتوكول التعاون بين  األميةجامعة المنوفية وتحت شعار )مشروع جامعة المنوفية القومي لمحو 

الكبار بكمية التربية وتعميم الكبار يعتزم مركز تعميم  األميةالمجمس االعمي لمجامعات والهيئة العامة لمحو 
 وتعميم الكبار . األميةكميتكم الموقرة بشأن محو  جامعة المنوفية عقد عدد من الندوات وورش العمل مع طمبة

 بقاعة المناقشات بكمية االقتفاد المنزلي  17/3/1027تنفيذ الندوة يوم االثنين الموافق  تم  -انقـرار:
 بحضور كال من  و 
 عميد كمية التربية .     أ.د/ جمال الدهشان              -
 ية االقتفاد المنزلي .عميد كم       أ.د/ شريص فبري         –
 أستاذ ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع بكمية االقتفاد المنزلي .     أ.د / خالد شاهين    -
 الكبار.وتعميم  األميةمشروع محو المسئول عن مدرس بكمية التربية             السيدد/ هبة  -
جامعة المنوفية  –كمية الطب  –تنمية البيئة الخطاب الوارد من مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع و -1

عاما ( 40بخفوص توفير سيارة المسح الشامل لألورام بواسطة فحص )الماموجرام ( عمي الثدي لمسيدات )
 فيما فوق وذلل بالتعاون مع البرنامج القومي لفحة المرأة بوزارة الفحة والسكان .

  .   مية والعالقات العامة لإلعالنتم توزيع الخطاب عمي جميع أقسام الك  -انقـرار:
الخطاب الوارد من وزارة التعميم العالي وحدة إدارة مشروعات تطوير التعميم العالي بشان إعداد ورشة عمل  -3

عن ريادة األعمال بعنوان " نشر ثقافة ريادة األعمال بين مؤسسات التعميم العالي " لذا نرجو من سيادتكم 
تفر عن جهود الجامعة في هذا المجال وأهم المعوقات والتحديات بالتنسيق مع التكرم بإرسال تقرير مخ

 .السيدة الدكتورة / نوران عبد الحميد المدير التنفيذي لمرفد التعميم العالي 
المشرص عمي مركز تسويق الخدمات الجامعية  -نزيهة عبد الرحمن خميل / تم مخاطبة د   -انقـرار:

  ود الجامعة .عن جهتقرير مختفر  إلعداد
 . انعبشرة وانُصف صببحبانًجهس حٍث كبَت انسبعت  ىاَته 

 

                                                                      رئٍس انهجُت      

                                                                                                                        

                 (    خبند عهً عبد انرحًٍ شبهٍٍ د/ .) أ  

 
                                                                                                  عًٍد انكهٍت   

 )أ.د/ شرٌف صبري رجب انًكبوي (


