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 السيد األستاذ الدكتور / عميد الكمية 

 وبعد تحية طيبة ....     
 

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

 
 لمتكرم باإلحاطة واتخاذ الالزم .        

 
 
 
 

 ووكٍم انكهٍترئٍس انهجُت

 نشئىٌ خذيت انًجتًع وتًٍُت انبٍئت

                                                                                
 خبنذ عهً عبذ انزحًٍ شبهٍٍ(                         د/ .أ)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جبمعة المنوفية                  

    االقتصبد المنزليكلية                

 مكتب وكيل الكلية                 

 المجتمع وتنمية البيئةلشئون خدمة       
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يحضز اجتًبع نجُت شئىٌ خذيت انًجتًع وتًٍُت    

 انبٍئت

نهعبو انجبيعً  " تبسعتان  " انجهست   

 و1026/1027

********************************** 
اجتمعات لجناة  م وفي تماام السااعة التاساعة والنصاا صاباحا  1027/ 7/5 أنه في يوم األحد الموافق  

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

  -وعضىٌت كال يٍ انسبدة :

 انىظٍفت وجهت انعًم اسى انعضى

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

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

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

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

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

  
المسئول اإلداري بمكتاب وكيال الكمياة ق وقاد اساتهل االجتمااع  –تولي أمانة المجنة / سماح سعد محمد أبوزيد 

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

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

 . م1027/ 4/ 1الموافق  حد األر الجمسة السابقة والمنعقدة يوم المصادقة عمى محض - 
  انًصـــــــبدقت  -انقــــزار:

       -الموضوع الثاني:

م  1027 ابريالتحدث األستاذ الدكتور/ رئايس المجناة عان ماا تام إنجاازو مان قوافال إرشاادية وذلا  خاالل شاهر  
 وهى كاالتى         
   -القـافلة األولي :

 م .4/1027/ 29الموافق  ألربعا منوفية وذل  يوم ا –بقويسنا -تنمية المجتمع المحمي  جمعيةقافمة إلى 

 -: دافــاأله
 تنمية المرأة الريفية اقتصاديا . -

 مشاركة المرأة لتحقيق التنمية االقتصادية  . -

 توضيح أسس تسويق وترويج المنتجات الحرفية المنزلية . -

 أساليب إعداد الجدوى االقتصادية لممشروعات الحرفية المنزلية ونماذج منها .   -
  

 جبمعة المنوفية                   

    االقتصبد المنزليكلية                

 مكتب وكيل الكلية                 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة      
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 -انفئت انًستهذفت :
  المترددين عمي الجمعية . -ربات األسر   –األخصائيين   –العامالت بالجمعية   -

القافمة تمت اإلحاطة مع توجيه الشكر لمسادة األفاضل أعضا  هيئة التدريس المشاركين في   -انقـزار:
 -وهم  

        د/ ريهام جالل دسوقي حجاج                        -    د/ إيمان رأفت فريد أبو السعود                          -   
       -انًىضىع انثبنث:

مكتب نائب رئس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن مركز الشرق  الخطاب الوارد من -2
دارة  األوسط اإلقميمي لمنظائر المشعة لمدول العربية سيقوم بتنظيم ورشة عمل في مجال  " األمن والسالمة وا 

 م 7/1027/ 21 - 9في الفترة من  األزمات والتنظيمات المرتبطة بها "
  -انقـزار:

بأن جامعة اإلسكندرية بالتعاون  الوارد من مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخطاب-1
 " المدن الخضرا  المستدامة "  -مع وزارة الدولة لشئون البيئة بصدد عقد الممتقي البيئي الثامن تحت عنوان  

سموحة ويوم الخميس  –كمية التمريض  –بمركز المؤتمرات  29/4/1027وذل  خالل يومي األربعا  الموافق 
 الشاطبي .   –م في رحاب كمية العموم 10/4/1027الموافق 

 .       -انقـزار:
مكتب نائب رئس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن تنظيم ورشة  من الخطاب الوارد -1

جرا ات االستجابة )دور المست اإلشعاعيةعمل في مجال " الطواري  جيبين األوائل ( في الفترة من والنووية وا 
 م7/1027/ 10 -26

     -انقـزار:
 اإلسراعنقمة نوعية نحو  إلحداثمكتب رئيس الجامعة بشأن دعوة الجامعات المصرية الخطاب الوارد من  -4 

 .بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والمشاركة والقيادة في إعداد المخططات التنموية بالمحافظات المصرية 
     -انقـزار:

 انخطبة انىارد يٍ انًعهذ انقىيً نهتغذٌت  -5

 انًجهس حٍث كبَت انسبعت انعبشزة وانُصف صببحب . ىاَته

 

                                                                      رئٍس انهجُت             

                 (    خبنذ عهً عبذ انزحًٍ شبهٍٍ د/ .) أ  

                                                                                                                       

 عًٍذ انكهٍت                                            

                                                                                                  

 )أ.د/ شزٌف صبزي رجت انًكبوي (                                       


