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 السيد األستاذ الدكتور / عميد الكمية 

 وبعد تحية طيبة ....     
 

 أف نعرض عمي سيادتكـ محضر اجتماع لجنة شئوف خدمة المجتمع  يطيب لنا       
 . ـ 1027/ 1026( لمعاـ الجامعي األولي  وتنمية البيئة )الجمسة        

 لمتكـر باإلحاطة واتخاذ الالـز .        
 
 
 
 

         رئٍس انهجُت             

 وقبئى بعًم عًٍد انكهٍت                                                       

                                                                                

                                                                                                                                                             

 (                         شرٌف صبري رجب يكبويد/ .أ)                                              
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يحضر اجتًبع نجُت شئىٌ خديت انًجتًع وتًٍُت    

 انبٍئت

 و1026/1027نهعبو انجبيعً  األونً" " انجهست   

********************************** 
اجتمعػػت  التاسػػعة والن ػػؼ  ػػباحاً  ـ و ػػي تمػػاـ السػػاعة 1026/ 28/9 الموا ػػؽ  األحػػدأنػػو  ػػي يػػـو  

شػريؼ  ػبري رجػب  السػيد األسػتاذ الػدكتور /  -لجنة شئوف خدمػة المجتمػع وتنميػة البيئػة برئاسػة  
 القائـ بعمؿ عميد الكمية . و  رئيس المجنة –مكاوي 

  -وعضىٌت كال يٍ انسبدة :

 انىظٍفت وجهت انعًم اسى انعضى

 كمية االقت اد المنزلي  -التغذية وعموـ األطعمة أستاذ بقسـ  د/  سحر عثماف م طفي الشا عي   أ.

 كمية االقت اد المنزلي  -أستاذ بقسـ المالبس والنسيج  إيياب  اضؿ سيد أحمد أبو موسي     د/ أ.

 كمية االقت اد المنزلي  -المالبس والنسيج  أستاذ بقسـ أمؿ بسيوني عطية عابديف  أ.د/ 

 كمية االقت اد المنزلي -التغذية وعموـ األطعمة أستاذ مساعد بقسـ  أ.ـ.د/ طارؽ محمد عبد الرحمف عفيفي

 كمية االقت اد المنزلي  –إدارة المنزؿ والمؤسسات أستاذ مساعد بقسـ  ىبة اهلل عمي محمود شعيب  أ.ـ.د/ 

المسػئوؿ اإلداري بمكتػب وكيػؿ الكميػة د وقػد اسػتيؿ  –ة / سػماح سػعد محمػد أبوزيػد تولي أمانة المجنػ
رئيس المجنة بذكر بسـ اهلل الرحمف الػرحيـ  - شريؼ  بري رجب مكاوي االجتماع األستػاذ الػدكتور / 

مرحبػا  –وال الة والسالـ عمي أشرؼ المرسميف سيدنا محمد النبػي األمػي وعمػي الػو و ػحبو أجمعػيف 
ثػػرام المجنػػة بالموضػػوعات الميمػػة وشػػرع سػػيادتو بػػالنظر  ػػي ادة األعضػػام متمنيػػا ليػػـ التو يػػؽ بالسػػ وا 

 -جدوؿ األعماؿ  
 -انًىضىع األول :

 .  المبارؾعيد االضحي  بمناسبة بخالص التيانيشريؼ  بري رجب مكاوي / يتقدـ السيد أ.د -
 . ـ20/7/1026لموا ؽ   األحد ار الجمسة السابقة والمنعقدة يـو الم ادقة عمى محض -

  انًصـــــــبدقت  -انقــــرار:
  -انًىضىع انثبًَ : 
تحديػػد األىػػداؼ العامػػة واليػػات التنفيػػذ ألنشػػطة القطػػاع ودور األعضػػام  ػػي متابعػػة األنشػػطة طبقػػًا لمخطػػة  - 

البيئػة ـ ومجمس شئوف خدمة المجتمع وتنمية  1026/ 21/8 الموضوعة والمعتمدة مف مجمس الكمية بتاريخ 
 ـ .13/8/1026بالجامعة بتاريخ 

اإلحاطة وتقديـ تقرير شامؿ مف كؿ عضو مف أعضام المجنة يعرض بالجمسة   -انقــــرار:
 .   القادمة إف شام اهلل
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       -:نثانًىضىع انثب

ـ  1026 وأغسطس  يوليو عف ما تـ إنجازه مف قوا ؿ إرشادية وذلؾ خالؿ شيررئيس المجنة تحدث األستاذ الدكتور/  
 وىى كاالتى         

   -: نقـبفهت األونًا

         ـ . 16/7/1026 الموا ؽ الثالثام وذلؾ يـوبالمنو ية  -جمعية اليالؿ األحمر بشبيف الكوـ  المتجية إلي 
    -انهــدف يٍ انقبفهت :

 التعرؼ عمى طرؽ وأساليب إعداد وجبات لعالج بعض األمراض الشائعة . - 

  .نمية ميارات التوا ؿ االجتماعي لدى العامميف  ي المجاؿ الطبي ت -
 التوعية بدور المالبس والمنسوجات  ي الوقاية مف األمراض.  -

  -: انفئت انًستهدفت

 المتردديف . –القائميف عمى التبرع بالدـ  -
 ربات األسر   –األخ ائييف   –

األ اضؿ أعضام ىيئة التدريس المشاركيف  ي القا مة  تمت اإلحاطة مع توجيو الشكر لمسادة  -انقـرار:
 -وىـ  

                 د/ سكنية أميف محمود السيد                           -د/ نزيية عبد الرحمف إسماعيؿ       -أ.ـ.د/ جيياف عمي السيد سويد     -
   -: انقـبفهت انثبٍَت

بمحا ظة المنو ية وذلؾ يوـ الثالثام الموا ؽ    –ز بركة السبع مرك –دار ونادي المسنيف  المتجية إلي -  
   .  ـ1026/ 8/ 9

    -: انهــدف يٍ انقبفهت
 المشكالت النفسية وعالقتيا بالميارات الحياتية . - 
  إرشادات غذائية لتحسيف السموؾ الغذائي عند كبار السف . - 
 -  انفئت انًستهدفت 
 .   ي نادي المسنيفالقائميف  - 
  .  المشر يف  –األخ ائييف   – 

  -تمت اإلحاطة مع توجيو الشكر لمسادة األ اضؿ أعضام ىيئة التدريس المشاركيف  ي القا مة وىـ  القػرار  

 د/ أسمام عبد العزيز السيد عيسي -            سيني خفاجي   د/  مي محمود الح -           
     -:نثانًىضىع انثب

تعاوف ومشاركة األقساـ العممية  ي تنفيذ خطة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وترشيح عضو واحد بشأف  -2
مف السادة أعضام ىيئة التدريس بالقسـ لممشاركة  ي كؿ ندوة مف الندوات التي تقع  ي تخ  ات القسـ وير ػؽ بيػاف 

 بالندوات .  
ي السادة رؤسام األقساـ العمميػة يتضػمف مجػاالت التعػاوف والمشػاركة أحيػػط المجمػس عممػػًا ويوجو خطاب إلر القػرا
  . 

بشأف تعػاوف ومشػاركة القطػاع  ػي تنفيػذ خطػة نشػاط قطػاع خدمػة المجتمػع وتنميػة البيئػة مػف   خػالؿ إدارة رعايػة  -1
ر ػػاؽ بيػػ (ش عمػػؿوور  -دورات تدريبيػػة  –الشػػباب وذلػػؾ  ػػي األنشػػطة ذات االىتمػػاـ المشػػترؾ )نػػدوات  اف باألنشػػطة وا 

 ـ .1027/ 1026المذكورة والمعتمدة بالخطة لمعاـ الجامعي 
 أحيػط المجمس عممًا ويوجو خطاب إلي السيد األستاذ الدكتور/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب .   ر القػرا
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ص  تشػكيؿ لشئوف خدمػة المجتمػع وتنميػة البيئػة بخ ػو  نائب رئيس الجامعة مكتب بشأف الخطاب الوارد مف -3
وحػدة  –جامعة المنو يػة  –مجمس إدارة الوحدة اإلنتاجية لألطعمة والمالبس والجاىزة بكمية االقت اد المنزلي 

  ـ 11/5/1026ليا االستقالؿ الفني والمالي واإلداري لمدة عاميف اعتبار مف  –ذات طابع خاص 
بالغ السادة أعضام ىيئة التدريس أحيػط المجمس عمماً  ر القػرا      بقسمكـ الموقر . وا 

بشأف الخطاب الوارد مف مكتب نائب رئػيس الجامعػة لشػئوف خدمػة المجتمػع وتنميػة البيئػة بخ ػوص تكميػؼ  -1
لشئوف خدمة المجتمع وتنميػة البيئػة بسرسػاؿ مقترحػاتيـ حػوؿ نوعيػة القوا ػؿ المطموبػة  السادة وكالم الكميات

  ة قناة السويس . لمحا ظتي شماؿ وجنوب سينام وذلؾ لمتنسيؽ مع جامع
رساؿ المقترحات  ر القػرا  .  تمت مخاطبة نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا 

مشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ي المؤتمر الدولي الثالث لمدراسات البيئية  بجامعة جنوب الوادي  -5
 . ـ (1026أغسطس  28إلي  26) مف  بمدينة الغردقة محا ظة البحر األحمر  ي الفترة

 أحيػط المجمس عممًا ر القػرا
 ـ . 1025/1026ذات الطابع الخاص بالكمية عف العاـ  المالي لموحدات طة المجنة بالموقؼ إحا -6

 أحيػط المجمس عممًا  ر القػرا
ريبيػة العامػة عػف الممكيػة عػف الػدورة التج اإلعػالفبشأف الخطاب الوارد مف مكتب بػرامات االختػراع الم ػري بشػأف  -7

  .بأكاديمية البحث العممي بالقاىرة الفكرية طبقا لمقانوف الم ري التي ستعقد بمكتب برامات االختراع الم ري 

 أحيػط المجمس عممًا  ر القػرا
وجمعيػة  ي ضوم التعاوف الوثيؽ بيف قطاع خدمة المجتمع وتنميػة البيئػة بكميػة االقت ػاد المنزلػي جامعػة المنو يػة  -8

التقوي بشبيف الكـو و ي "إطار مشروع تشغيؿ الفتيات  ي مبادرات العنايػة ب ػحة األـ والطفػؿ" تػـ تنفيػذ النػدوة العمميػة 
والتػي انعقػدت بمقػر والتوعوية بعنواف   " االقت اد المنزلي ودورة  ي زيادة الوعي ال حي واالستيالكي لممرأة الريفية " 

 ـ  .32/8/1026لموا ؽ  الجمعية وذلؾ يـو األربعام ا
 -الندوة  ب المستيد ػوف

 .  ربات األسر –األخ ائييف   –العامالت بالجمعية    -  
                                                        تمت اإلحاطة مع توجيو الشكر لمسيدة األستاذة الدكتورة / جيياف عمي السيد سويد      -ػرار القػ
لكتاب الوارد لنا مف االتحاد النوعي لمجمعيات العاممة  ي ميداف حماية البيئة بالقارة إقامػة الػدورة التدريبيػة بشأف ا -9 

 ي دار الضيا ة جامعة عػيف شػمس  18/21/1026-16 ي إعداد خبرام  ي مجاؿ اإلدارة البيئية وذلؾ خالؿ الفترة مف 
 ذه الدورة .القاىرة .ترشيح مف ترونو مناسبا لحضور ى –العباسية 
                                                               يتـ مخاطبة رؤسام األقساـ العممية لمترشيح مف يرونو مناسباً  -القػػرار 

 

 صببحًب . جهس حٍث كبَت انسبعت انحبدٌت عشرانً ىاَته

 

                                                                  

 وقبئى بعًم عًٍد انكهٍت  رئٍس انهجُت                               

     

                                                      

             (  شرٌف صبري رجب يكبوي د/ .أ)                                    


