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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 انكهٍت  رئٍس انهجُت 

                                                                                           

 نشئىٌ خديت انًجتًع وتًٍُت انبٍئت

                                                                                
 )أ.د/ خبند عهً عبد انرحًٍ شبهٍٍ(                                              
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 يحضر اجتًبع نجُت شئىٌ خديت انًجتًع وتًٍُت انبٍئت

 و1026/1027" نهعبو انجبيعً  تبسعتانجهست "  ان   

********************************** 
اجتمعتت لجنتة  م وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا   1027 / 7/5 أنه في يوم األحد الموافق  

خالتتد عمتتي عبتتد التترحمن الستتيد األستتتاذ التتدكتور /  -شتتئون خدمتتة المجتمتتع وتنميتتة البيئتتة برئاستتة  
 ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .  رئيس المجنة – شاهين

  -وعضىٌت كال يٍ انسبدة :

 انىظٍفت وجهت انعًم اسى انعضى

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

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

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

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

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

المسئول اإلداري بمكتتب وكيتل الكميتة ق وقتد استتهل االجتمتاع األستتتاذ  –تولي أمانة المجنة / سماح سعد محمد أبوزيد  
صتالة والستالم عمتي أشترف رئتيس المجنتة بتذكر بستم اهلل الترحمن الترحيم وال -التدكتور / خالد عمي عبد الرحمن شاهين 

ثترات  –المرسمين سيدنا محمتد النبتي األمتي وعمتي الته وصتحبه أجمعتين  مرحبتا بالستادة األعضتات متمنيتا لهتم التوفيتق وا 
 -المجنة بالموضوعات المهمة وشرع سيادته بالنظر في جدول األعمال  

 -انًىضىع األول :

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

       -الموضوع الثاني:

 م1027 ابريتلتحدث األستاذ الدكتور/ رئيس المجنة عتن متا تتم إنجتاز  متن قوافتل إرشتادية وذلتك ختالل شتهر  
 وهى كاالتى    

      
   -انقـبفهت األونً :

 م .4/1027/ 29الموافق  ألربعاتمنوفية وذلك يوم ا –بقويسنا -المحمي تنمية المجتمع  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 .   -
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 -انفئت انًستهدفت :
  المترددين عمي الجمعية . -ربات األسر   –األخصائيين   –العامالت بالجمعية   -

ي القافمة تمت اإلحاطة مع توجيه الشكر لمسادة األفاضل أعضات هيئة التدريس المشاركين ف  -انقـرار:
 -وهم  

        د/ ريهام جالل دسوقي حجاج                        -    د/ إيمان رأفت فريد أبو السعود                          -   
       -: نجانًىضىع انثب

جامعةة المنوفيةة بكميةة االقتصةاد المنزلةي ق ةام خدمةة المجتمةي وتنميةة البيئةة والتوعوية تم تنفيذ الندوة التثقيفية  -1
االثنةين الموافةق والتةي انعقةدت بمقةر الكميةة وذلةك يةوم  "  فن تربيتة األبنتات متن أجتل بنتات جيتل واعتد " بعنوان
 م بقاعة المناقشات بالكمية.4/2017/ 24

 -انهــدف يٍ انُدوة :

 توعية المستهدفين بأهمية تربية األبناء وأدوارهم في التربية .  -
 تحديد أهم األنما  التربوية السوية في تربية األبناء التي تساعد المستهدفين في تربيتهم ألبنائهم.  -
 توعيتهم بتجنب ال رق غير السوية في التربية من خالل أمثمة واقعية وأثر ذلك عمي األبناء . -
 -انًستهدفـىٌ انُدوة : 
  ال الب . –الهيئة اإلدارية العاممون بالكمية  –أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  *   

تمت اإلحاطة مع توجيه الشكر لمسادة األفاضل أعضات هيئة التدريس  -انقــــرار:
 المشاركين في الندوة . 

 .                         خالد عمي عبد الرحمن شاهين أ.د/   -الندوة   مقرر
                       عبد المجيد دوام   أ.م.د/ أميرة حسان  -المتحدث في الندوة  

بالتعةةاون مةةي كميةةة الحقةةوق جامعةةة  بكميةةة االقتصةةاد المنزلةةي ق ةةام خدمةةة المجتمةةي وتنميةةة البيئةةة  نةةدوةتةةم تنفيةةذ  -2
حةد والتةي انعقةدت بمقةر الكميةة وذلةك يةوم األ "أهمية االلتزام بالنظتام والقتانون فتي المجتمتع "  بعنوانالمنوفية 
 بالكمية. ؤتمراتم بقاعة الم4/2017/ 23الموافق 

 -انًتحدث فً انُدوة :

 .  جامعة المنوفية –عميد كمية الحقوق        أ.د/ أبو الخير أحمد ع ية                     -

 -انًستهدفـىٌ انُدوة :  
  .  ال الب –الهيئة اإلدارية العاممون بالكمية  –أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  *   

                          . تمت اإلحاطة مع توجيه الشكر لمسادة األفاضل أعضات هيئة التدريس المشاركين  -انقــــرار:
بالتعاون مةي المجمةس بكمية االقتصاد المنزلي ق ام خدمة المجتمي وتنمية البيئة جامعة المنوفية  ندوةتم تنفيذ  -3

الستتمبية وتعزيتتز األمتتن محاربتتة الظتتواهر " بعنةةواناألعمةةل لمجامعةةات واإلدارة العامةةة لمباحةةث األمةةوال العامةةة 
 الموافق ربعاء والتي انعقدت بمقر الكمية وذلك يوم األ " وتحقيق التواصل المأمول مع الطالب واالستقرار

 بالكمية. ؤتمراتم بقاعة الم5/2017/ 3
 -انًتحدث فً انُدوة :

 مدير اإلدارة العامة لمكافحة جرائم التزييف والتزوير .          المواء / عاصم أحمد عبد اهلل    -
 المقدم / محمد مص في عبد الدايم      -
 -انًستهدفـىٌ انُدوة :  
  .  ال الب –الهيئة اإلدارية العاممون بالكمية  –أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  *   
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تمت اإلحاطة مع توجيه الشكر لمسادة األفاضل أعضات هيئة التدريس      -انقــــرار:
                          . المشاركين

    -:انًىضىع انرابع 

الخطاب الوارد من مكتب نائب رئس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن كتاب أكاديمية البحث  -2
فتح باب التقدم لمموسم الثاني من برنتامج " القتاهرة تبتكتر " وهتو برنتامج عممتي تنافستي لالعممي والتكنولوجيا 

في مجال االبتكار واالختراع يهتدف إلتي إتاحتة الفرصتة لمبتكتري مصتر ومخترعيهتا ليعرضتوا أفكتارهم وأعمتالهم 
  .غير التقميدية مباشرة عمي المجتمع 

 ما أحيتتتط المجتتتتتتمس عمتتتتتتتتت   -انقـرار:
أن مركتز الشترق األوستط ون خدمة المجتمع وتنميتة البيئتة بتمكتب نائب رئس الجامعة لشئ الخطاب الوارد من -1

دارة األزمتات  اإلقميمي لمنظائر المشعة لمدول العربية سيقوم بتنظيم ورشة عمل في مجال  " األمن والستالمة وا 
 م 7/1027/ 21 - 9في الفترة من  والتنظيمات المرتبطة بها "

 أحيتتتط المجتتتتتتمس عمتتتتتتتتتما   -انقـرار:
( 5ه قد تم عرض الكتاب رقم )بأن الخطاب الوارد من مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -1

الوارد من الجهاز المركزي لمتنظيم واإلدارة بشأن إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب  1027لسنة 
دات الجهاز اإلداري لمدولة عمي مجمس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجمسته المنعقدة لمقيادة بوح

 .   28/4/1027بتاريخ 
    أحيتتتط المجتتتتتتمس عمتتتتتتتتتما   -انقـرار:

بأن مركز الشرق األوسط من مكتب نائب رئس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الخطاب الوارد -4
والنووية  اإلشعاعية" الطواري اإلقميمي لمنظائر المشعة لمدول العربية سيقوم بتنظيم ورشة عمل في مجال 

جراتات االستجابة )دور المست  م7/1027/ 10 -26جيبين األوائل ( في الفترة من وا 
   أحيتتتط المجتتتتتتمس عمتتتتتتتتتما  -انقـرار:

 اإلسراعنقمة نوعية نحو  إلحداثمكتب رئيس الجامعة بشأن دعوة الجامعات المصرية الخطاب الوارد من  -5     
 .بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والمشاركة والقيادة في إعداد المخططات التنموية بالمحافظات المصرية 

  أحيتتتط المجتتتتتتمس عمتتتتتتتتتما   -انقـرار:
مع الجامعات المصرية وذلك بتوفير بضرورة التعاون والتنسيق الخطاب الوارد من المعهد القومي لمتغذية  -6

فرص التدريب الصيفي واالطالع ألبنائنا الطالب من خالل المعامل واألجهزة الحديثة وطرق التحاليل المعتمدة 
اهمة الجادة في حل مشكالت الدولة وأقسام المعهد المتعددة لممساهمة في تخريج كوادر قادرة عمي المس

 . الصحية والتغذوية 
  وتوزيع عمي األقسام العممية .  أحيتتتط المجتتتتتتمس عمتتتتتتتتتما   -انقـرار:

 انًجهس حٍج كبَت انسبعت انعبشرة وانُصف صببحب . ىاَته

                        
 رئٍس انهجُت                                                                      

                                                                                                                                                   

 د/  خبند عهً عبد انرحًٍ شبهٍٍ  (   .) أ  

    
                عًٍد انكهٍت                                                  

                                                                                                  

                            )أ.د/ شرٌف صبري رجب انًكبوي (            


