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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  السابعة وتنمية البيئة )الجمسة        

 
 لمتكرم باإلحاطة واتخاذ الالزم .        

 
 
 
 

 رئٍس انهجُت                    

 وقبئى بعًم عًٍد انكهٍت                                            

                                                                                       
 شرٌف صبري رجب يكبوي(                         د/ .أ)                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جبمعة المنوفية                  

    االقتصبد المنزليكلية                

 مكتب وكيل الكلية                 

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

 انبٍئت

نهعبو انجبيعً  " نسببعتا  " انجهست   

 و1026/1027

********************************** 
اجتمعفت لجنفة  التاسعة والنصف  صفباحا   م وفي تمام الساعة 1027/ 5/3 الموافق  األحدأنو في يوم  

شفري  صفبرر رجفب مكفاور  السفيد األسفتاذ الفدكتور /  -المجتمع وتنمية البيئة برئاسة :شئون خدمة 
 والقائم بعمل عميد الكمية .  رئيس المجنة –

  -وعضىٌت كال يٍ انسبدة :

 انىظٍفت وجهت انعًم اسى انعضى

 المنزلي كمية االقتصاد  -التغذية وعموم األطعمة أستاذ بقسم  د/  سحر عثمان مصطفي الشافعي   أ.

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

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

 كمية االقتصاد المنزلي -ة التغذية وعموم األطعمأستاذ مساعد بقسم  أ.م.د/ طارق محمد عبد الرحمن عفيفي

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

  
المسفئول اإلدارر بمكتفب وكيفل الكميفة د وقفد اسفتيل  –تولي أمانة المجنفة / سفماس سفعد محمفد أبوزيفد 

رئيس المجنة بذكر بسم اهلل الرحمن الفرحيم  - رجب مكاور شري  صبرر االجتماع األستفاذ الفدكتور / 
مرحبفا  –والصالة والسالم عمي أشر  المرسمين سيدنا محمد النبفي األمفي وعمفي الفو وصفحبو أجمعفين 

ثففرام المجنففة بالموضففوعات الميمففة وشففرع سففيادتو بففالنظر فففي بالسففادة األعضففام متمنيففا ليففم التوفيففق  وا 
 -جدول األعمال :

 -ول :انًىضىع األ

 . م1027/ 21/1الموافق   حد األر الجمسة السابقة والمنعقدة يوم المصادقة عمى محض - 
  انًصـــــــبدقت  -انقــــرار:
       -:ًَانًىضىع انثب

فبراير تحدث األستاذ الدكتور/ رئيس المجنة عن ما تم إنجازه من قوافل إرشادية وذلك خالل شير  
   م  وىى كاالتى :     1027

   -: نقـبفهت األونًا

     م21/1/1027منوفية وذلك يوم الثالثام الموافق  –جمعية تنمية المرأة الريفية بسرس الميان  إلى قافمة

 -: دافــاأله
 قيق متطمبات التنمية الريفية .حتنمية وزيادة الوعي بأىمية مجاالت االقتصاد المنزلي في ت -
 قامة المشروعات الحرفية الصغيرة )مجاالت الغذام المالبس(.تنمية الميارات الحياتية والقدرة عمي إ -
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 -: انفئت انًستهدفت
 .مدير الجمعية  -  العامالت بالجمعية  - 
  .  ربات األسر -األخصائيين  –

تمت اإلحاطة مع توجيو الشكر لمسادة األفاضل أعضام ىيئة التدريس المشاركين في القافمة   -انقـرار:
 -وىم :

                                          وفام أحمد رفعت زكي مصطفي  د/ -    إيمان رأفت فريد أبو السعود             د/ -       
   -: نثبٍَتنقـبفهت اا

 بمحافظة المنوفية . -بالباجور  –روضة إسطنيا الحديثة إلي  قافمة
 م  1027/ 1/ 18  الموافق ثالثامالوذلك يوم  

 -: دافــاأله
 تنمية وعي ربات األسر بأسس التغذية السميمة . -

 إتباع السموك الغذائي الصحيح . -

رشادات المعممات بكيفية التعامل مع تمك الفئة . -  تنمية ميارات األطفال في تمك المرحمة توجيو وا 
 -: انفئت انًستهدفت 
 الطالب .  –أوليام األمور   –جتماعي األخصائي اال -

مع توجيو الشكر لمسادة األفاضل أعضام ىيئة التدريس المشاركين في القافمة  تمت اإلحاطة  -انقـرار:
 -وىم :

               ناصر  عبد الغني د/ سمور سعيد -                              د/ نزيية عبد الرحمن خميل   -       
       -:نثانًىضىع انثب

والموجة من السيد األستاذ الدكتور /  الجامعةمكتب نائب رئيس من الخطاب الوارد  إليإيمام  -
رئيس الجامعة بشأن اإلفادة بالميعاد المقترس لعمل محاضرة بكل لمتوعية بمخاطر الفساد وعرض 
اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي الثاني .لذا 

 . الساعة العاشرة بقاعة المناقشات بالكمية  1027فبراير  25انعقدت يوم األربعام الموافق 
 -انهــدف يٍ انُدوة :

 التوعية بمخاطر الفساد وطرق معالجتو .  -
 إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تمثل رؤية نحو االتقام بمستور األدام اإلدارر. -
 -انًستهدفـىٌ انُدوة : 

 .  ومرحمة الدراسات العميا  الكمية من مرحمة البكالوريوس طمبة وطالبات -
تمت اإلحاطة مع توجيو الشكر لمسادة األفاضل أعضام ىيئة التدريس  -انقــــرار:

 المشاركين في الندوة . 
 . أ.م.د/ جييان عمي السيد سويد - الندوة :في  ونالمتحدث 

                                    د/ رباب السيد مشعل  -                
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       -:انرابع  انًىضىع 

بففأن بشفان الخطففاب الففوارد مففن مكتففب نائففب رئففيس الجامعففة لشففئون خدمففة المجتمففع وتنميففة البيئففة  -2
مركز الشرق األوسط اإلقميمفي لمنظفائر المشفعة لمفدول العربيفة سفيقوم بتنظفيم ورشفة عمفل ففي مجفال   

    م 1/5/1027الي 13/1الرقابة اإلشعاعية   في الفترة من 
    أحٍـط  انًجــهس عـــهًب   -انقــــرار:

بشفففأن الخطفففاب الفففوارد مفففن مكتفففب نائفففب رئفففيس الجامعفففة لشفففئون خدمفففة المجتمفففع وتنميفففة البيئفففة  -1
بخصوص الكتاب الفوارد إلينفا مفن جامعفة المنصفورة اإلدارة العامفة لمركفز المعمومفات بشفأن مفا توصفمت 

   ة إلنارة مباني الكميات من عدمو .كميات الجامعة في استخدام الطاقة الشمسي إلية
    أحٍـط  انًجــهس عـــهًب    -انقــــرار:

بففأن  بشفأن الخطففاب الففوارد مففن مكتففب نائففب رئففيس الجامعففة لشففئون خدمففة المجتمففع وتنميففة البيئففة -3
القطففاع قففام بأعففداد خطففة الجامعففة لكيفيففة النيففوض بففالمرأة المصففرية مففن خففالل دراسففة أىففم المشففكالت 

عاني منيا المرأة المصرية في وقتنا الراىن وذلك لموافاة المجمس القومي لممرأة بالقفاىرة بأنشفطة التي ت
يتسفني لممجمفس إعفداد  حتفى 1028مفارس  إلي 1027الجامعة الموجية لممرأة خالل الفترة من مارس 

ون وقفد تمفت الموافقفة عمييفا ففي مجمفس شفئ 1027المؤتمر السنور لممرأة المصرية ففي شفير مفارس 
      29/1/1027خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجمستو المنعقدة بتاريخ 

يتم حصر أنشطة الكمية المتعمقة بكيفية النيوض بالمرأة المصرية    -انقــــرار:
 المشكالت وأىم المشكالت التي تعاني منيا المرأة المصرية .

بشفأن ة المجتمفع وتنميفة البيئفة بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمف -1
كتفففاب السفففيد أ.د/ أمفففين المجمفففس االعمفففي لمجامعفففات بشفففأن قفففرار المجمفففس بجمسفففتو المنعقفففدة بتفففاريخ 

م بالموافقففة عمففي مقتففرس وزارة الداخميففة المصففرية بتنفيففذ بعففض البففرامج النوعيففة لطففالب 12/2/1027
األمنيفة بيفد  مشفاركة بعفض القيفادات الجامعات من خالل عقد عفدد مفن النفدوات والمقفامات الثقافيفة ب

محاربة الظواىر السمبية وتعزيز األمن واالستقرار وتحقيق التواصل المفأمول مفع الطفالب كأحفد الشفرائح 
 اليامة ذات التأثير بالمجتمع .

تنسيق معياد لمندوة بمعرفة وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وعميد    -انقــــرار:
   .ت لتنفيذىاالكمية التخاذ اإلجراما

لففوارد مففن شففركة ميففاه الشففرب والصففر  الصففحي بالمنوفيففة اإلدارة العامففة العالقففات بشففأن الخطففاب ا -5
العامففة فففي إطففار التعففاون المشففترك بففين شففركة ميففاه الشففرب والصففر  الصففحي بالمنوفيففة وبففين جامعففة 

فيفة ففي مجفال خدمفة المنوفية في مجاالت مياه الشرب والصر  الصحي ومن منطمق دور جامعة المنو 
المجتمففع ن نففود موافقففة سففيادتكم عمففي حممففة توعيففة عففن ترشففيد اسففتيالك الميففاه واالسففتخدام األمثففل 
لمصر  الصفحي لطفالب جامعفة المنوفيفة بفداخل مجمفع الكميفات وذلفك يفومي االثنفين والثالثفام المواففق 

يفففة مفففن داخفففل الحفففرم بكميفففة االقتصفففاد المنزلفففي عمفففي أن تكفففون ىفففذه الحممفففة ميدان 3/1027/ 23،21
    قر كميات التربية واالقتصاد .الجامعي وم
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أخطار أمن الكمية ورعاية الشباب برعاية عميد الكمية ووكيل الكمية     -انقــــرار:
 . لشون الطالب ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع لتسييل ميمتو فريق العمل

كتفاب رئفيس قطفاع الجامعفات والتعمفيم العفالي  بشأنرئيس الجامعة بشأن الخطاب الوارد من مكتب  -6
بالجياز المركزر لممحاسبات حيث أنيم بصفدد إجفرام متابعفة وتقفويم أدام الخدمفة التعميميفة بالجامعفات 

( ورقفة وكفذا اسفتمارة 3مرفقفا بفو اسفتمارة متابعفة المنشفدت عفدد ) 1026/1027الحكومية خفالل العفام 
ن كمففا تضففمن الكتففاب لتوصففية نحففو تسففييل ميمففة السففادة  ( ورقففة11متابعففة األقسففام العمميففة عففدد )

ن والسفيد / أعضام الجياز الرقابيين ففي ىفذا الخصفوص وىمفا السفيد /محمفد سفميمان عطيفة الحسفيني 
 عمرو إبراىيم عبد الفتاس يس 

 مرفق طيو استمارة متابعة المنشأت     
  ن خدمة المجتمعلشئوتشكيل لجنة بمعرفة عميد الكمية ووكيل الكمية   -انقــــرار:

. 
بشفأن بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئفة  -7 

بمفا تفم اتخفاذه مفن إجفرامات لتالففي  نائب رئيس الجامعفة لشفئون خدمفة المجتمفع وتنميفة البيئفةموافاة 
نشدت الجامعيفة مفن الحرائفق .عممفا السمبيات وتنفيذ الشروط الواجب توفراىا لضمان سالمة وحماية الم

ض القففائمين عمففي إدارة الكميففة بففأن عففدم تالفففي ىففذه المالحظففات واسففتكمال مففا يوجففد مففن قصففور يعففر 
 لممسئولية القانونية .

التنسيق مع أمين الكمية ومدير إدارة الصيانة لممراجعة عمي إجرامات    -انقــــرار:
 .  سالمة وحماية المنشأة الجامعية من الحرائق

 

 ظهرًا . انحبدٌت عشرانًجهس حٍث كبَت انسبعت  ىاَته

 

 

                                                                                          

 وقبئى بعًم عًٍد انكهٍت  رئٍس انهجُت             

     

                                                                                                    

  (  شرٌف صبري رجب يكبوي د/ .أ)
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