
 
 تاريخ االعتماد   1- 3-12:  رقم الوثيقة  : المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة    اسم المعيار

 

خدمة المجتمع أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وللمؤسسة  -3

 تلبي احتياجاته وأولوياته 

 بها خالل األعوام الثالثة الماضية توفر المؤسسة بيانات بتلك الخدمات واألنشطة التي قامت   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعدة بيانات متعلقة بالقوافل
 



 

 
 

 

 كلية االقتصاد المنزلي  

 

 د/ نعمة مصطفي رقبان *****0***ما تم إنجاز ه من القوافل تحت إشراف أ

 اسماء اعضاء هيئة التدريس المشاركين تاريخ القوافل وجهتها م

قهامهت قهافلهة وتوجههت ال    24/10/2007انهه ف  يوم  -1

 0جمعية الرسالة بقويسنا 

 وكيل الكلية –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د/سهام عزيز -2

 د/ سلوى زغلول -3

 د/ امل بسيون   -4

 د/ الفت نصار  -5

دورة تههدريبيههة لجمعيههة  13/12/2007انههه ف  يوم   -2

 0بقويسنا –الرسالة 

 وكيل الكلية  -اند/ نعمة مصطف  رقب0ا

 د/ امل بسيون  -2

 د/ الفت نصار -3

 وكيل الكلية –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا 0بقويسنا –لجمعية الرسالة  20/12/2007انه ف    -3

 د/ امل بسيون   -2

 د/ الفت نصار  -3

 وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا 0البتانون    –لجمعية الرحمة    22/1/2008انه ف  يوم      -4

   0د/ سلوى زغلول -2

 وكيل الكلية –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا  0بقويسنا  –جمعية الرسالة  29/1/2008انه ف  يوم   -5

 د/ سلوى زغلول  -2 

 0د/ سمحاء سمير  -3

 –جمعيهة الرحمهة الخيريهة  28/2/2008انهه ف  يوم  6

 0بالبتانون 

 وكيل الكلية –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا 



 
 د/ سلوى زغلول -2 

 د/ هبة عز الدين -3

 0د/ امل بسيون   -4

بالسهههادات   –للمدن الجامعية    19/3/2008انه ف  يوم   -7

0  

 وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د/ سلوى زغلول  -2

 د/ محمد فكرى  -3

 د/ الفت نصار  -4

 FF0مهراند/ محمد  -5

بهالبتهانون –م جمعيهة الرحمهة 20/4/2008انهه ف  يوم   -8

0 

 وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د/ سلوى زغلول  -2

 د/ محمد فكرى -3

 د/ الفت نصار  -4

 د/ هبة عز الدين  -5

 وكيل الكلية  –د / نعمة مصطف  رقبان 0ا  0بقويسنا  –م جمعية الرسالة    7/5/2008انه ف  يوم    -9

 د / فتيحة محمد بطيخ 0ا -2

   0د/ جيهان السويد  -4د/ محمد محمود القط -3

 وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا 0بالبتانون–جمعية الرحمة  10/6/2008انه ف  يوم   10

 0د/ سمحاء سمير  -2

  0د/ امل بسيون   -3

 30/6/2008انه فى   -11
 0شبين الكوم  –مؤسسة دار االيتام للبنات 

 وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د/سمحاء سمير  -2

 د/ الفت نصار  -3

 د/ جيهان السويد -4

م ال  جمعيهة تنميهة المجتمع   29/7/2008انهه ف  يوم  12

                                                              0 بقويسنا –المحل  

 وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د/ سمحاء سمير  -2

 د/ سهام الشافع   -3



 
 د/ سال  العشماوى – 4

13 

 

 

    

 /م26/8/2008انه ف  يوم 

 بمنشأة عصام  –جمعية تنمية المجتمع المحل  

 وكيل الكلية  –د / نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د/ سلوى زغلول  -2

 د/ محمد فكرى -3

 سال  العشماوى -4

14 - 

 

 

    

م جمعيهة جيهل النهضهههههة  23/9/2008تهاريخ  انهه ف 

 0بشبين الكوم  –الخيرية 

 وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د/ سلوى زغلول  -2

 د/ سمحاء سمير  -3

 د/ سال  العشماوى -4

 م  12/10/2008انه ف  يوم  -15

 بمليج  –جمعية السبيل الخيرية 

 وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 فتيحة بطيخ  /د0ا -2

 د/ محمد القط     -3

 م 17/11/2008انه ف  يوم  -16

 0بشبين الكوم  –جمعية البسمة الخيرية 

 وكيل الكلية  –د / نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د/ سلوى زغلول  -2

 د/ امل بسيون    -3

- م جمعية الرسههالة الخيرية   22/12/2008يوم    انه ف  -17

 0قويسنا ب

 وكيل الكلية  –د / نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د/ سلوى زغلول -2

                   0د/ هبة هللا عل   -3

 م 19/1/2009انه ف  يوم  -18

 –) مركز المشهههههورة    –مركز شهههههبها  الح  القبل  

  0بقويسنا 

 كليةوكيل ال–د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د / حمدية هالل0ا -2

 0د/ سال  العشماوى -3

 م 18/2/2009انه ف  يوم   -19

 0بسرس الليان  –مؤسسة دار االيتام للبنات 

 وكيل الكلية  –د / نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د / حمدية هالل 0ا -2

 د/ سال  العشماوى  -3

 0د / هبة هللا عل   -4

 وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا 23/2/2009انه ف  يوم  20



 
 د/ حمديةهالل  0ا -2  0بشبين الكوم  –مؤسسة دار االيتام للبنات 

 د/ امل بسيون                              -3

 م 25/3/2009انه ف  يوم  21

 0بشبين الكوم –جمعية الشبان المسلمين 

 وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د/ هبة هللا عل   -2

 د/ ربا  عل  مشعل -3

 د/ اميرة محمد حسان -4

 7/4/2009انه ف  يوم  -22

 0بشبين الكوم –جمعية مركز شبا  الح  القبل  

 وكيل الكلية  –د / نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د / فتيحة بطيخ0ا -2

 د/ محمد محمود القط  -3

 ا  السيد مشعل د/ رب -4

 م21/4/2009انه ف  يوم  23

 0بقويسنا  –جمعية انصار السنة المحمدية 

 وكيل الكلية  –د / نعمة مصطف  رقبان  0ا

 د/ امل بسيون   -2

 د / محمد فكرى  -3

 د/ ربا  السيد مشعل -4

 م12/5/2009انه ف  يوم  -24

 0بقويسنا -جمعية الرسالة الخيرية

 وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د / امل بسيون   -2

 د / محمد مهران  -3

 0د / هبة هللا عل  شعي   -1
 

 

 م20/5/2009انه ف  يوم  -25

 0بقويسنا –جمعية الشبان المسلمين 

 وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د/ سهام الشافع   -2

 د / سال  العشماوى -3

 السيد مشعلد/ ربا   -4

 م 9/6/2009انه ف  يوم الثالثاء  -26

 بقويسنا -جمعية الرسالة الخيرية 

 0وكيل الكلية –د / نعمة مصطف  رقبان  0ا

 د/ امل بسيون 

 د/ هبة عز الدين 



 
 د/ ربا  السيد مشعل

م لجمعية البسهمة   2009/  6/    11يوم الخميس    انه ف  -27

 بشبين الكوم  –الخيرية 

 0وكيل الكلية –د / نعمة مصطف  رقبان  0ا

 0د/ اميرة حسان
 د/ عبد هللا عبد المنعم 

م لجمعيههة  14/6/2009انههه ف  يوم االحههد المواف   -28

 0بشبين الكوم –الرحمة الخيرية 

 0يةوكيل الكل –د / نعمة مصطف  رقبان  0ا

 د/ اسمهان محمد النجار

 0د/ اميرة حسان

م لجمعيههة التنميههة  16/6/2009انههه ف  يوم الثالثههاء   -29

 0الباجور –بكفر الباجور 

 0وكيل الكلية –د / نعمة مصطف  رقبان  0ا

 د/ سهام الشافعى
 د/ سال  العشماوى

 0د/ اميرة حسان

م لجمعيههة الشهههههبههان  5/7/2009 انههه ف  يوم  االحههد -30

 -) جمعيههة العروة الوثق    -بقويسهههههنهها -المسهههههلمين

 0بقويسنا

  0وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

  0د/ هبة هللا عل  شعي 

 0د/ ربا  السيد مشعل 

م لجمعيههة الرحمهة  14/7/2009انهه ف  يوم الثالثهاء     -31

 بشبين الكوم  –الخيرية 

  0وكيل الكلية -قباند/ نعمة مصطف  ر 0ا

 د / هبة عز الدين يوسف    

 0د / اميرة حسان دوام   

م لجمعية الرسهههههالة   16/7/2009انه ف  يوم الخميس   -32

 0بقويسنا  -الخيرية

  0وكيل الكلية  -د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

  0د/ امل بسيون  

 0د/ هبة هللا عل  شعي  

م  2009/ 26/7انهههه فههه  يهههوم االحهههد الهههمهههوافههه    -33

 0باالسكندرية -لجمعيةالروضة  الخيرية

  0وكيل الكلية -د/ نعمة مصطف  رقبان0ا

 0د/ ربا  السيد مشعل 

 0د/ هبة هللا عل  شعي  

م لجمعيهة  28/7/2009انهه ف  يوم الثالثهاء المواف   -34

 0بقويسنا -الرسالة الخيرية

  0وكيل الكلية -د / نعمة مصطف  رقبان0ا

  0بد المنعمد/ عبد هللا ع

 0د/ اميرة حسان دوام

م لجمعيهة  30/7/2009انهه ف  يوم الخميس المواف   -35

 0بقويسنا -الرسالة الخيرية

  0وكيل الكلية -د/ نعمة مصطف  رقبان0ا

 د/ امل بسيون  عطية0ا



 
 0د/ اميرة حسان الدوام

 0د/ ربا  السيد مشعل

م لجمعية انصههار 9/8/2009يوم االحد المواف     انه ف  -36

  0بقويسنا –السنة المحمدية 

 0وكيل الكلية –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د/ امل بسيونىعطية0ا

 د/ سهام احمد الشافع 

 د/ ربا  السيد مشعل 

لمؤسسة دار 12/8/2009انه ف  يوم االربعاء المواف    -37

 0بسرس الليان  –االيتام 

 0وكيل الكلية -طف  رقباند/ نعمة مص0ا

 0د/ سلوى محمد زغلول0ا

 0د/ هناء سالمة

لهجهمهعهيهههة  17/8/2009انهههه فه  يهوم االثهنهيهن الهمهوافه    -38

 0بقويسنا–الرسالة 

  0وكيل الكلية –د / نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د / امل بسيون  عطية0ا

م لمستشف    20/8/2009يوم الخميس المواف     انه ف   -39

 0القاهرة -بالسيدة زين  57357

 0وكيل الكلية –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 0د/ محمد فكرى سراج الدين

 0د/ ربا  السيد مشعل

لمؤسهسهة دار   9/9/2009انه ف  يوم االربعاء المواف    -40

 بشبين الكوم  –االيتام للبنات 

 0وكيل الكلية  –د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

  0د/ اميرة حسان دوام 

  0د/ هناء سالمة 

م لجمعيهة   9/2009/ 16انهه ف  يوم االربعهاء المواف   - 41

 0بالبتانون  –الرحمة الخيرية 

  –د / نعمة مصطف  رقبان 0ا

 د / امل بسيون  عطية0ا

  0د/ اميرة حسان دوام 

 2009/ 24/10  جمعية الرحمة للمعاقين بالبتانون 42

 

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1

 د/ نهاد رشاد -2

 د/ هبة هللا علي شعي  -3

 مدرسة ميت خلف االبتدائية.  43

7 /11/2009 

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1

 د/ أميرة حسان  -2

 ربا  مشعل  -3



 
 مدرسة البتانون الثانوية.  44

 11/2009/ 11للبنات 

 

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1

 د/ عال يوسف عبد الاله -2

 ممدوح مبروك  -3

 ربا  السيد مشعل  -4

 جمعية الرسالة الخيرية  45

 2009/ 21/11قويسنا  

 

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1

 د/ نهاد رشاد  -2

 د/ أميرة حسان  -3

 د/ السيد حامد السيد -4

 11/2009/ 24مدرسة ميت خلف   االبتدائية   46

 

 مصطف  رقباند / نعمة 0ا -1

 د/ هبة هللا علي شعي  -2

 ربا  السيد مشعل  -3

 السيد حامد السيد  -4

 12/2009/ 12مدرسة عرفة للغات  بشبين الكوم 47

 

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1

 د/ نهاد رشاد  -2

 د/ أميرة حسان  -3

 د/ السيد حامد السيد -4

 بالبتانون. جمعية الرحمة الخيرية  للمعاقين  48

23/12 /2009 

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1

مدرسة االحمدية  االبتدائية بشبين الكوم   49

28/12 /2009 

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1

 

  سرس الليان –مدرسة الشهيد طيار الجندي  50

2 /1 /2010 

 

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1

 د/ نهاد رشاد الطحان  -2

 محمد محمود الط   -3

 ربا  السيد مشعل  -4

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1 12/1/2010بقويسنا   – مؤسسة اإلحداث للبنبن  51

 د/ رشا عبد الرحمن  -2



 
 د/ ممدوح مبروك  -3

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1 2010/ 1/ 17بالبتانون  –جمعية الرحمة الخيرية  52

 د/ نهاد رشاد الطحان  -2

 د/ رشا عبد الرحمن  -3

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1 1/2010/ 24بقويسنا  –مؤسسة اإلحداث  53

 د/ رشا عبد الرحمن  -2

 د/ السيد حامد السيد  -3

 ربا  السيد مشعل -4

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1 2010/ 2/ 2بقويسنا   –جمعية الرسالة الخيرية  54

 د/ عال عبد الاله  -2

 عبد هللا عبد المنعم  -3

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا -1 2010/ 2/ 23بسرس الليان  – مؤسسة االيتام للبنات  55

 أ.م.د/ عال يوسف عبد الاله

 أ.م.د/ أمل بسيوني 

 د/ نجالء سالم

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا 2010/ 3/ 2بقويسنا    –جمعية الرسالة الخيرية  56

 أ.م.د/ عال يوسف عبد الاله

 د/ عبد هللا عبد المنعم

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا 17/3/2010بقويسنا   – معهد الفتيات االزهري  57

 أ.د/ حمدية أحمد هالل 

 د/ نجالء سالم

 د/ سيد حامد

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا 2010/ 3/ 23مؤسسة دار التربية للبنين بشبين الكوم  58

 يوسف عبد الالهأ.م.د/ عال 

 أ.م.د/ رشا عبد الرحمن 

 د/ عبد هللا عبد المنعم 



 
 د / نعمة مصطف  رقبان0ا 2010/ 4/ 20بقويسنا  – للمعهد االزهري للفتيات  59

 أ.م.د/ عال يوسف عبد الاله 

 د/ سالي أحمد العشماوي 

 د/ أميرة حسان دوام

 بميت خلف   –مدرسة ميت خلف االبتدائية المشتركة  60

24/4/2010 

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا

 أ.د/ حمدية أحمد هالل 

 د/ نجالء سالم

 م/ هناء سعيد سالمة

لمدرسة الشهيد أحمد عبد الحكيم االعداية بالمصليحة   61

4 /5 /2010 

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا

 أ.د/ حمدية أحمد هالل 

 أ.م.د/ عال يوسف عبد الاله 

 د/ ربا  السيد مشعل 

 م/ هناء سعيد سالمة 

لمدرسة الوحدة المجمعة االبتدائية المشتركة بطوخ   62

 8/5/2010طنبشا مركز بركة السبع  

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا

 أ.د/ حمدية أحمد هالل 

 أ.م.د/ أمل بسيوني 

 د/ نجالء سالم 

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا 2010/ 5/ 26جمعية الرسالة الخيرية بقويسنا   63

 أ.م.د/ نهاد رشاد الطحان 

 د/ سهام أحمد الشافعي 

 د/ نجالء سالم 

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا 9/6/2010جمعية الرحمة بالبتابون  64

 د/ عال يوسف عبد الاله 

 د/ نهاد رشاد الطحان

 م/ هناء سالمة

بسرس الليان   – جمعية تنمية المرأة الريفية  65

12/6/2010 

 رقباند / نعمة مصطف  0ا



 
 د/ عال يوسف عبد الاله 

 د/ هبة هللا علي شعي  

 د / نعمة مصطف  رقبان0ا 2010/ 7/ 3جمعية تنمية المتجمع المحلي بشنوان   66

 د/ عال يوسف عبد الاله 

 د/ نهاد رشاد الطحان

 د/ نجالء عبد الفتاح سالم

 

 

جمعية تنمية المتجمع المحلي بمنشاه عصام   67

6 /7 /2010 

 نعمة مصطف  رقباند / 0ا

 د/ ممدوح مبروك 

 د/ سيد حامد 

 د/ سهام الشافعي

 م/ هناء سالمة 

/   8 / 4بشبرا باص    –مركز تنمية المجتمع المحل     68

2010 

 د/ نعمة مصطف  رقبان                            0ا -

 أمل بسيوني عطية                               /أ.م.د -2

 د/السيد حامد علي السيد بكر                          - 3

 د/ نعمة مصطف  رقبان                            0ا - م  2010/  8/ 10 بشين الكوم – مركز الحز  الوطني  69

 أ.م.د/ عال يوسف عبد الال  -2

 نهاد رشاد عبد اللطيف   /أ.م.د -3

 د/ ممدوح أحمد مبروك علي      -4 

 د/ عبد هللا عبد المنعم عبد هللا  -5 

 م   2010/  9/ 5 70

 إل  مؤسسة األحداث بقويسنا 

 د/ نعمة مصطف  رقبان                            0ا -

 أ.م.د/ عال يوسف عبد الال -2

 نهاد رشاد عبد اللطيف    /أ.م.د-3

 د/ السيد حامد علي السيد -4

 د/ نعمة مصطف  رقبان                            0ا - م  2010/  9/ 18 71



 
 أ.م.د/ ممدوح أحمد مبروك -2 بشبين الكوم–إل  جمعية الرعاية االجتماعية 

 أ.م.د/ نهاد رشاد عبد اللطيف-3

 د/ عبد هللا عبد المنعم حسين -4

 م   2010/  10/  12 72

 بشبين الكوم   –إل  جمعية جيل النهضة  

 د/ نعمة مصطف  رقبان                            0ا -1

 أ.م.د/ نهاد رشاد عبد اللطيف -2

  د/ سالي أحمد العشماوي-3

  د/ أميرة حسان دوام  -4

 م  2010/  10/ 20 73

 ة االجتماعيةإل  جمعية الرعاي

 د/ نعمة مصطف  رقبان                            0ا -1

 أ.م.د/ نهاد رشاد عبد اللطيف -2

 د/ ممدوح أحمد مبروك -3

 م  2010/ 10/ 31 74

 بشبين الكوم –إل  جمعية رعاية الطال  

 د/ نعمة مصطف  رقبان                            0ا -1

 د/ رشا محمد عبد الرحمن النحاس                            - 2

 د/ سالي أحمد العشماوى                                     - 3

 د/ السيد حامد السيد علي                                       - 4

 م                                         د/  أميرة حسان دوا-5

 م  2010/  11/ 1 75

 إل  جمعية الوعي اإلسالمي

 د/ نعمة مصطف  رقبان                            0ا -1

  حمدية محمد إبراهيم هالل  /د-2

 أمل بسيوني عطية عابدين                            /أ.م.د 

 د/ هبة هللا علي محمود شعي  -4

 د/ نعمة مصطف  رقبان                            0ا -1 جمعية تال االجتماعية  1/12/2010 76

 حمدية محمد إبراهيم هالل /د-2

 د/ رشا محمد عبد الرحمن النحاس  -3

 حمود شعي د/ هبة هللا علي م - -4

                          د/ رحا  عادل الفشياوي  -5

بقوينسههههها    -قهافلهة إل   جمعيهة تنميهة المجتمع المحل   77

 م2010/ 14/12

 

 نعمة مصطف  رقبان   د/0أ

 د/ طارق محمد عبد الرحمن0م0ا



 
 

 

 

 أ.م.د/ عال يوسف محمد

                          ربا  السيد مشعل د/  

 بقويسنا  –قافلة ال  جمعية الرسالة الخيرية  78

 م            1/2011/ 11 

 د/ نعمة مصطف  رقبان  0ا  -

 أ.م.د/ عال يوسف محمد 

 د/ سهام الشافعي   

 د/ أميرة حسان    -

                       د/ نه  عبد الستار                                  

/ 16  بشهههبين الكوم –قافلة ال  جمعية الرعاية الطالبية   79

 م       2011/ 1

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا-

    نهاد رشاد عبد اللطيف   /د

                              أ.م.د/ أمل عطية بسيوني     - 3

  د/ ربا  السيد مشعل   -4

 بقويسهههههنهها–قههافلههة إل  جمعيههة الرسههههههالههة الخيريههة  80

 م              6/2/2011

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا-

 أ.م.د/ أمل عطية بسيوني -

 د/ رحا  عادل الفشياوي  -

                          عبد الستار                                     نه  د/ -

 بشهههههبين الكوم–قهافلهة  إل   جمعيهة الرعهايهة االجتمهاعيهة   81

 م  2011/ 9/2

 نعمة مصطف  رقباند/ 0أ

                           يوسف محمد عال /د0م0ا

                                نهاد رشاد  /د0م0ا -3

 هبة اللة شعي  /د -5

/ 3/ 1 مركز الباجور  –قافلة ال  جمعية السههالم الخيرية     82

 م        2011

                                     حمدية  محمد إبراهيم هالل د/ 0أ

 أ.م.د/ إسالم عبد االمنعم  حسين   -2 

    محمد عبد المجيد السعدن     /  د  - 3

 د/ عبد هللا عبد المنعم حسين   -4

بسهههههرس الليههان   –تنميههة المرأة  قههافلههة ال  جمعيههة 83

 م16/3/2011

      د/ نعمة مصطف  رقبان                      0ا

                               أ.د/ حمدية أحمد هالل   -2



 
                             أمل بسيوني عطية د/0م0ا -3

                     هبة هللا علي محمود شعي /  د  -4

 مركز المشورة –قافلة الي جمعية الشبا  والسكان   84

23/3/2011  

 أ.د/ نعمة مصطفي رقبان 

 أ.م.د/ نهاد رشاد الطحان 

 أ.م.د/ رشا محمد النحاس 

بشهههههبين الكوم  -قهافلهة الي مؤسهههههسهههههة تربيهة البنين  85

2/4/2011 

 د/ نعمة مصطف  رقبان                            0ا

   أ.م.د/ نهاد رشاد عبد اللطيف    -2

   د/ ربا  السيد مشعل     - 3

 د/ رحا  عادل الفيشاوي                                  -4

قهافلهة الي جمعيهة الرحمهة الخيريهة ل يتهام المعهاقين  هنيها   86

 3/4/2011بالبتانون  –

 د/ نعمة مصطف  رقبان                         0ا

 د/ السيد حامد السيد عل                                 - 2

 د / نه  عبد الستار عبد      - 3

 / هناء سعيد سالمة                                  م  -4

بقويسهههههنهها  –قههافلههة الي مههدارس التربيههة الفكريههة    87

5/4/2011 

 د/ نعمة مصطف  رقبان                                0ا  -

    د/ سها محمد عبد الرازق 0م 0ا - 2

  أ.م.د/ سال  احمد العشماوى   - 3

 د/ السيد حامد السيد علي    -4

محهافةهة المنوفيهة قهافلهة الي جمعيهة الرعهايهة االجتمهاعيهة   88

 . 3/5/2011المواف  الثالثاء و لك يوم 

 د/ نعمة مصطف  رقبان                             0ا -

 أ.د/ ايها  فاضل أبو موسي                               -2

        أ.م.د/ أمل عطية بسيوني                            -3

 د/ نهي عبد الستار عبد المحسن                             -4

 م/ هناء سعيد سالمة                                        -5

 -بمقر وحهدة المجتمع المحلي  -مهدارس التربيهة الفكريهة 89

األربعههاء  محههافةههة المنوفيههة و لههك يوم  –بقويسهههههنهها 

 . 11/5/2011المواف  

 د/ نعمة مصطف  رقبان                          0ا  -

    د/  سهام أحمد رفعت الشافعي   - 2

  -             د/ أماني كمال يوسف أبو الخير   - 3

 د/ السيد حامد السيد علي    



 
محافةة المنوفية و لك يوم -بتال    – حاضههنة اعمال تال   90

 . 22/5/2011المواف  األحد  

 د/ نعمة مصطف  رقبان                                0ا  -

 أ.م.د/ رشا عبد الرحمن النحاس                            - 2

 د/ سهام احمد الشافعي                                        - 3

 د/ السيد حامد السيد علي   - 4

 د/ ربا  السيد مشعل                                      -5

بزاوية جروان مركز الباجور   –السههالم  الخيرية  جمعية   91

الهمهوافه  األحهههد مهحهههافهةهههة الهمهنهوفهيهههة و لهههك يهوم  -

5/6/2011 . 

 د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا

 أ.م.د/ إسالم عبد المنعم

 أمل عطية بسيوني -

                          أ.م.د/ سالي العشماوي     -

محافةة المنوفية و لك يوم -مديرية الري بشهههبين الكوم   92

 . 7/6/2011المواف  الثالثاء 

 د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا -

 أ.م.د/ نهاد رشاد -

 د/ سيد حامد -

 مي عبد الخال  -

محافةة المنوفية   -جمعية الرحمة الخيرية بالتنانون    إل  93

 . 8/6/2011المواف  األربعاءو لك يوم 

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا -

 د/ عال يوسف عبد الال -

 د/هبة هللا علي شعي  -

 د/ مني كامل البسيوني -

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا - 17/7/2011بشبين الكوم االحد –مديرية الري  94

 أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين -

 أ.م.د/ نهاد رشاد الطحان -

 د/ السيد حامد السيد  -

 –جمعيههة الرحمههة الخيريههة لاليتههام المعههاقين  هينهها  95

 23/7/2011بالبتانون السبت 

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا -

 أ.د/حمدية محمد هالل  -

 أ.م.د/ رشا عبد الرحمن النحاس  -

 د/ أميرة حسان عبد الجيد دوام  -

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا - 26/7/2011الثالثاء  بقويسنا –االدارة الزراعية  96



 
 أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين -

 أ.م.د/ سالي أحمد العشماوي  -

 أ.م.د/ عال يوسف عبد الاله -

 –جمعيههة الرحمههة الخيريههة لاليتههام المعههاقين  هينهها  97

  3/8/2011بالبتانون االربعاء 

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا -

 يوني أ.م.د/ أمل عطية بس -

 أ.م.د/ ممدوح أحمد مبروك -

 د/ مي عبد الخال  عطوه -

 د/ مني كامل شمس الدين  -

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا - 7/8/2011االحد  –بشبين الكوم  –مؤسسة الفتيات  98

 أ.م.د/ نهاد رشاد عبد اللطيف  -

 د/ ممدوح أحمد مبروك  -

 د/ السيد حامد علي السيد  -

جمعيهة تحفية القران بمقر مهدرسهههههة الزهراء االعهداديهة  99

 14/8/2011بشبين الكوم االحد –الخاصة 

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا -

 أ.د/ حمدية محمد ابراهيم هالل  -

 أ.م.د/نهاد رشاد عبد اللطيف  -

 د/ ربا  السيد مشعل   -

االحههد  –بقويسهههههنهها  –جمعيههة الرسههههههالههة الخيريههة  100

18/9/2011 

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا -

 أ.د/ حمدية محمد ابراهيم هالل -

 أ.م.د/ عال يوسف محمد  -

 أ.م.د/ مهجة محمد اسماعيل  -

 د/ شيماء مصطفي عبد العزيز -

 رقباند/ نعمة مصطف  0ا - 25/9/2011االحد  –بشبين الكوم –مديرية الري  101

 أ.م.د/ رشا عبد الرحمن النحاس  -

 د/ هبة هللا علي محمود شعي   -

 د/ نهي عبد الستار عبد المحسن  -

الثالثهاء  –بشهههههيبن الكوم   –جمعيهة الرعهايهة االجتمهاعيهة   102

27/9/2011 

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا -



 
 أ.م.د/ نهاد رشاد عبد اللطيف  -

 أ.م.د/ سالي أحمد العمشاوي  -

 اني يوسف أبو الخير د/ أم -

بشهههههبين   –نهادي المسهههههنين بهلدارة الرعهايهة االجتمهاعيهة   103

 2/10/2011الكوم االحد 

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا -

 أ.م.د/ رشا عبد الرحمن النحاس  -

 د/ مني كامل شمس الدين  -

 د/ مي عبد الخال  غري   -

بمقر مدرسههة بهجت يوسههف  –جمعية الرسههالة الخيرية   104

 بقويسنا االحد  –االعدادية 

4/10 /2011 

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا -

 أ.م.د/ عبير أحمد خضر  -

 د/ السيد حامد السيد علي  -

 د/ رحا  عادل شاكر الفيشاوي  -

بشهبين الكوم   –بمقر مدرسهة الحسهينية  –مركز المشهورة   105

 24/10/2011االثنين

 د/ نعمة مصطف  رقبان0ا -

 أ.م.د/ أمل بسيوني عطية  -

 د/ هبة عز الدين يوسف محمد -

 د/ أميرة حسان عبد الجيد دوام  -

 د/ أماني كمال أبو الخير  -

 أ.د/ نعمة مصطفي رقبان - 26/11/2011السبت  –بقويسنا –مؤسسة االحداث  106

 ممدوح أحمد مبروك  /أ.م.د -

 د/ لمياء شوقت أحمد  -

 د/ نهي عبد الستار عبد المحسن -

بشهههبين   –مدرسهههة الثانوية للبنات    –مركز المشهههورة   107

 27/11/2011االحد  –الكوم 

 أ.د/ نعمة مصطفي رقبان -

 أ.م.د/ نهاد رشاد الطحان  -

 أ.م.د/ سالي أحمد العشماوي  -

 ر د/ سلوي سعيد عبد الغني ناص -

الثالثهاء –جمعيهة الرعهايهة االجتمهاعيهة بمقر الحضهههههانهة  108

 29/11/2011المواف  

 أ.د/ نعمة مصطفي رقبان -

 أ.م.د/ أمل بسيوني عطية  -



 
 د/ أميرة حسان عبد الجيد دوام  -

 د/ لمياء شوقت أحمد  -

بشههبين الكوم   –نادى المسههنين بدار الرعاية االجتماعية   109

– 4/12/2011 

 د/ نعمة مصطف  رقبان          0ا   - 1

 د/ سهام احمد رفعت                    - 2

 د/ امان  كمال ابوالخير               - 3

 د/ م  عبد الخال  عطوة             - 4

 د/ نعمة مصطف  رقبان                 0ا - 1 20/12/2011الثالثاء  -جمعية الرحمة بالبتانون 110

 د/رشا عبد الرحمن النحاس          0م 0ا - 2

 د/ أميرة حسان عبد الجيد دوام              - 3

 د/  سلوي سعيد عبد الغني ناصر                  - 4

 د/ مي عبد الخال  غري                  -5

بقوينسهههههها يوم االربعههاء -جمعيههةالرسههههههالههةالخيريههة  111

 م21/12/2011

 د/ نعمة مصطف  رقبان                  0ا - 1

 د/ حمدية أحمد هالل                             0ا - 2

 د/ عال يوسف عبد الاله              0م0أ -3

 د/ مي عبد الخال  عطوة                           - 4

األربعاء   المواف  -بقوينسههها    -جمعية اإلدارة الزراعية   112

 م .2012/ 4/1

 د/ نعمة مصطف  رقبان                0ا -1

 د/ حمدية أحمد هالل                            0ا -2

 أ.د/  مهجة إسماعيل مسلم                           -3

        د/ مي عبد الخال  غري                    -  4 

بقوينسهها يوم األحد المواف    -جمعية الرسههالة الخيرية   113

 م .2012/ 15/1

 د/ نعمة مصطف  رقبان                  0ا - 1

 د/ نهاد رشاد عبد الطيف          0ا - 2

 د/ سال  أحمد العمشاوى          0م0أ -3

 كمال أبوالخير                      د/  أمان  - 4

دار الحضهانة التابعة لجمعية تحفية القرنن بمقر مدرسهة  114

محافةة المنوفية   -بشههههبين الكوم    –الزهراء اإلعدادية  

 . 21/1/2012و لك في 

 د/ نعمة مصطف  رقبان                0ا  -1

 د/ عال يوسف عبد الال                 0م0ا -2

 بة عز الدين يوسف محمد            د/ ه -3



 
 د/ عبير احمد عبد العزيز خضر        -3

 د/  لمياء شوقت علي أحمد                    - 4

 -النادي النسائي بمقر جمعية الهالل األحمر شبين الكوم   115

مهحهههافهةهههة الهمهنهوفهيهههة و لهههك يهوم األربهعهههاء الهمهوافه  

15/2/2012 . 

 د/ نعمة مصطف  رقبان          0ا   - 1

 م/ عال يوسف عبد الال              0د0ا - 2

 د  / شريف عطية حورية                - 3

 -بمقر مدرسهة الحسهينية بشهبين الكوم  –مركز المشهورة   116

/ 2/ 21محهافةهة المنوفيهة و لهك يوم الثالثهاء  المواف  

2012 . 

 د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا - 1

 مد عبد العزيز خضر د/ عبير اح - 2

 د/ سهام احمد رفعت الشافع   - 4

 د/رحا  عادل شاكرفيشاوي  - 5

محافةة المنوفية و لك يوم -بشههبين الكوم  -مديرية الري 117

 م .19/2/2012األحد المواف  

 د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا   - 1

 أ.م.د  / نهاد رشاد الطحان  - 2

 م/ مهجة إسماعيل مسلم 0د 0ا  -  3

جمعيههة الهالل االحمر و لههك يوم –النههادي النسههههههائي  118

  14/3/2012االربعاء 

 د/ نعمة مصطف  رقبان 0ا   - 1

 د/ أحمد رمزي عطالل  - 2

 د/ شمياء مصطفي عبد العزيز  - 3

 -جمعيههة الرحمههة الخيريههة ل يتههام المعههاقين  هنيهها  119

محههافةههة المنوفيههة يوم األربعههاء المواف   –بههالبتههانون

 م21/3/2012

 د/ نعمة مصطف  رقبان                       0ا - 1

 د/ رحا  عادل الفيشاوى                               - 2

 د/ نه  عبد الستار عبد المحسن                    - 3

 د/ شيماء مصطف  عبد المجيد مصلح               - 4

بشبين   - بمقر مدرسة الثانوية للبنات    –مركز المشورة   120

محههافةههة المنوفيههة و لههك يوم االحههد المواف   -الكوم

 م .2012/ 18/3

 د/ نعمة مصطف  رقبان                      0ا -1

 أ.د/ سحر عثمان الشافعي    -2

 أ.م.د/ سلوي محمد زغلول طه                -3

 د/ أماني كمال أبو الخير                            - 4

 -البهاجور    –النهادي النسهههههائي بجمعيهة المغيهث الخيريهة   121

/ 4/ 29محههافةههة المنوفيههة و لههك يوم األحههد المواف  

 م 2012

 د/ نعمة مصطف  رقبان          0ا  -

 م/ سلوى محمد زغلول            0د0ا - 2

                 د  / رانيا  حسن  هيكل  - 3



 
بشهين   -مؤسهسهة فتيات األيتام بمقر جمعية الهالل األحمر 122

محهافةهة المنوفيهة  و لهك يوم األربعهاء المواف   -الكوم 

 0م 2012/ 4/4

 د/ نعمة مصطف  رقبان                0ا -

 د/ احمد رمزى احمد                          - 2

 كمال ابوالخير                       د/ امان -3

 د/ هناء سعيد  سالمة                         - 4

إل  جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية           123

ليوم  محافةة المنوفية   -بركة السبع   -هورين  

 2012/ 5/ 27األحد المواف   

        

 

 د/ نعمة مصطف  رقبان          0ا  -1

 د/ مي عبد الخال  عطوة             -2

 د  / رانيا  حسن  هيكل                -3

 د/ امان  كمال أبو الخير  - 4

                

إل  جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية           124

محافةة المنوفية الثالثاء   -شبين الكوم    – طنبدى 

 2012/ 5/ 29المواف  

        

 د/ نعمة مصطف  رقبان            0ا  -1

 د / رشا عبد الرحمن النحاس 0م0ا -2

 د/ شيماء مصطف  مصلح              - 3

 د/ نه  عبد الستار عبدا لمحسن            - 4

بهالبتهانون   -جمعيهة الرحمهة الخيريهة ل يتهام المعهاقين  هنيها 125

محهههافةهههة المنوفيهههة و لهههك يوم األربعهههاء المواف   –

 م12/6/2012

 د/ نعمة مصطف  رقبان                         0ا - 1

 د/ أميرة حسان دوام                                   -2 

                     د/ رحا  عادل الفيشاوى                   - 3

 د/  مها جالل شعي                                   - 4

محافةة   -شبين الكوم    –جمعية الرعاية االجتماعية 126

 المنوفية و لك يوم األربعاء 

 . 6/6/2012المواف   

 

 د/ نعمة مصطف  رقبان                       0ا -1

 د/ عبير أحمد عبد العزيز خضر           0م0ا -2

 د/ احمد رمزى عطا هللا                                     -3     

 د/ لمياء شوقت علي أحمد                               - 4

بشهين   -ل األحمرمؤسهسهة فتيات األيتام بمقر جمعية الهال 127

محهافةهة المنوفيهة  و لهك يوم األربعهاء المواف   -الكوم 

 0م 2012/ 4/7

 د/ نعمة مصطف  رقبان                   0ا -1

 د/ محمد عبد المجيد السعدني                       -2

 د/  رانيا حسني يوسف هيكل             - 3 

          د/ شيماء مصطفي مصلحي                 - 4

 د/ نعمة مصطف  رقبان                 0ا  -1 7/2012/ 10الثالثاء المواف  ليوم  128



 
إل  جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية             

 محافةة المنوفية       -شبين الكوم –بمنشأة عصام 

 

 د/ أماني كمال أبو الخير                         -2

 د/ شيماء مصطفي عبد العزيز                     - 3

 م.م/  هناء سعيد سالمة                      - 4

- بشين الكوم   -النادي النسائي بمقر جمعية الهالل األحمر 129

/ 8/ 26محههافةههة المنوفيههة  و لههك يوم األحههد المواف  

 م2012

 د/ نعمة مصطف  رقبان                 0ا -1

 د/ أحمد رمزى احمد                              - 2

 د/ امان  كمال ابوالخير                            -3

 .م/ هناء سعيد  سالمة                        م   - 4

محهافةهة  -شهههههبين الكوم  –جمعيهة الرعهايهة االجتمهاعيهة 130

 29/8/2012المنوفية و لك يوم األربعاء المواف  

 د/ نعمة مصطف  رقبان                0ا  -1

 أ.م. د/  مهجة إسماعيل مسلم                -2

 حاس             أ.م.د/  رشا عبد الرحمن الن -3

 د/ م  عبد الخال  عطوة                        - 4

محافةة المنوفية و لك   -بقوينسهها    -مؤسههسههة األحداث   131

 . 2012/ 4/9يوم الثالثاء المواف  

 د/ نعمة مصطف  رقبان                      0ا -

                     د/ شيماء مصطف  مصلح  -2

 د / رحا  عادل الفيشاوى                          - 3

بركههة  -جمعيههة تنميههة المجتمع المحلي بقريههة هورين 132

محهافةهة المنوفيهة و لهك يوم الثالثهاء المواف   -السهههههبع 

18/9/2012 

 د/ نعمة مصطف  رقبان             0ا  -1

             أ.م.د/ عال يوسف عبد الاله         -2

 د/ مها جالل علي شعي                       -3

 د/ نهي عبد الستار عبد المحسن              - 4

محهافةهة  -بقوينسهههههها  -جمعيهة تنميهة المجتمع المحلي 133

 م2012/ 3/10المنوفية و لك يوم األربعاء المواف  

 د/ نعمة مصطف  رقبان             0ا  -1

 أ.م.د/ سها محمد حمدي عبد الرازق       -2

 د/ أحمد رمزي أحمد عطا هللا                        - 3

محههافةههة  -الليههان  بسهههههرس –المراة الريفيههة  جمعيههة 134

م 2012/  10/10المنوفيهة و لهك يوم األربعهاء المواف  

. 

 د/ نعمة مصطف  رقبان                   0ا - 1

 د/ امل بسيون  عابدين                0م 0ا - 2

 د/ م  عبد الخال                            - 3

 محمد عبدة                         د/  نه  - 4

 د/ نعمة مصطف  رقبان                   0ا - 1 م23/10/2012المعهد االزهري بقويسنا يوم الثالثاء  135



 
 د/ ألفت محمود ابراهيم نصار  - 2

شهبين   –الجمعية العامة لرعاية الفئات الخاصهة للمعاقين   136

 م 7/11/2012الكوم يوم 

   رقبان                 د/ نعمة مصطف0ا - 1

 د/عال يوسف عبدا لاله                        0م 0ا - 2

 د/ محمد عبد المجيد السعدن                  - 3

جمعية الخدمات االسهالمية بمقر دار العلم والقران بقرية  137

 25/11/2012هورين مركز بركة السبع 

 أ.د/ نعمة مصطفي رقبان 

 د/ حمدية أحمد هالل 

 د/ نهاد رشاد الطحان  

 د/ فوزي سعيد زكي شريف  

/ 12/ 4 –بشهههين الكوم   –مدرسهههة االحمدية االبتدائية    138

2012  

 أ.د/ نعمة مصطفي رقبان 

 د/ رشا النحاس  

 د/ الفت نصار 

 د/ شيماء المصليحي      

 

     

 أ.د/ نعمة مصطفي رقبان   م19/12/2012يوم الثالثاء  المعهد االزهري بقويسنا 139

 د/ أماني كمال أبو الخير 

 د/ سها محمد حمدي  

 د/ رانيا هيكل  

شبين الكوم    –نادى المسنين بدار الرعاية االجتماعية   140

 المنوفية الثالثاء   -

 2013/  1/1المواف  

 

 د/ نعمة مصطف  رقبان               0ا

 أ.م.د/ طارق عبد الرحمن                  -2 

 د/ شيماء مصطفي عبد العزيز             -3 

 د/ عبير نزية  عبد الرحمن                 -3

بالبتانون   -جمعية الرحمة الخيرية ل يتام المعاقين  هنيا   141

لثالثههاء  المواف  محههافةههة المنوفيههة و لههك يوم ا –

 م  8/1/2013

 د/ نعمة مصطف  رقبان                       0ا - 1

 د/ أمل بسيوني عطية                                - 2

 د/ مها جالل شعي                                    - 3

 د/ م  عبد الخال  عطوه                               - 4



 
 

محافةة المنوفية   -بقوينسهههها    -جمعية اإلدارة الزراعية   142

 م .2013/ 12/2و لك يوم األربعاءالمواف  

 د/ نعمة مصطف  رقبان                 0ا -1

 د/ نهاد رشاد                           0م0ا -2

 د/  رحا  الفيشاوى                              -3

محافةة   -قوينسههها   –قوينسههها  معهد الفتيات االزهرى ب 143

 . 20/2/2013المنوفية و لك يوم االربعاء  المواف  

 د/ نعمة مصطف  رقبان                 0ا -1

 د/ شيماء مصطف  مصلح                       -2

 د/ امان  كمال ابوالخير                    -3

بشهين   -مؤسهسهة فتيات األيتام بمقر جمعية الهالل األحمر 144

محههافةههة المنوفيههة و لهك يوم األربعههاء المواف    -الكوم

 0م 2013/ 6/3

 د/ نعمة مصطف  رقبان                   0أ -1

 أ.م.د/ ممدوح أحمد مبروك علي                  -2

 أ.م.د/ رشا عبد الرحمن النحاس                 -3

محافةة المنوفية   -مركز بركة السههههبع  –دار المسههههنين   145

 . 13/3/2013و لك يوم األربعاء المواف  

 د/ نعمة مصطف  رقبان                0ا  -1

 أ.م.د/ مني عبد الرازق علي أبوشن        -2

 أ.م.د/ ألفت محمود إبراهيم نصار         -3

 د/ عبير نزية أحمد عبد الرحمن               -4

حافةة المنوفية و لك يوم م  -بقويسههنا –نادي المسههنين   146

 . 9/4/2013الثالثاء المواف  

 ا.د/ نعمة مصطف  رقبان                 

 د/  أماني كمال يوسف أبو الخير                   - 2

أحمد عبد الرحمن                   د/ عبير نزية  -3     

 د/ مي محمود الحسيني خفاجي    - 4

نادي المسنين بمقر جمعية المحافةه علي القران   147

محافةة المنوفية و لك يوم   - بالباجور –الكريم 

 م . 2013/ 17/4االربعاء  المواف   

 نعمة مصطف  رقبان                 /ا.د  -1

 أ.م.د/ ألفت محمود إبراهيم نصار               -2

 د/  شيماء مصطفي المصليحي                      -3     

 د/ لمياء شوقت علي أحمد    -4     

جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية   المتجهة إلي 148

محافةة المنوفية و لك   -بركة السبع   – هورين 

 م2013/ 5/ 14يوم الثالثاء المواف   

 ا.د/ نعمة مصطف  رقبان                  -1

 أ.م.د/ أمل بسيوني  -2

 د/ عبير أحمد خضر  -3

 د/ مها جالل  – 4



 
مؤسسة االحداث بقويسنا  يوم االربعاء   149

15/5/2013 

 ا.د/ نعمة مصطف  رقبان                  -1

 د/ رشا النحاس  -2

 د/  أماني كمال أبو الخير  -3

مركز النيل ل عالم بقرية زوير يوم الثالثاء   150

   2013/ 5/ 21المواف  

 ا.د/ نعمة مصطف  رقبان                  -1

 د/ الفت نصار أ.م. -2

 د/ مي عبد الخال   -3

البتانون  يوم    – جمعية الرحمة الخيرية للمعاقين  151

 3/6/2013االثنين 

 ا.د/ نعمة مصطف  رقبان                   -1

 د/ رشا النحاس  -3

 د/ رانيا هيكل  -4

 

 

محافةة   - جمعية الرعاية االجتماعية شبين الكوم 152

 2013/ 6/ 4المنوفية و لك يوم الثالثاء  

 ا.د/ نعمة مصطف    -1
 د/أحمد رمزي  -2
 د/ لمياء شوكت  -3
 د/ شيماء مصليحي                 -4

وقام بالعمل    2013/ 6/ 2انتهاء مدة الوكيل إلي أ.د/ نعمة مصطفي رقبان لشئون خدمة المجتمع يوم االحد المواف   

 للوكيل أ.د/ يوسف الحسانين 

  –الليان  بسرس – جمعية تنمية المرأه الريفية  1

   2013/ 8/ 22و لك يوم الخميس   –مركز الباجور 

 أ.د/ يوسف عبد العزيزالحسانين  -1
 أ.د/ أمل عطية بسيوني  -2
 د/ شيماء مصليحي  -3

الليان   بسرس –مدرسة التجريبية االبتدائية للغات   2

مركز الباجور و لك يوم الثالثاء   –

 م 2013/ 20/11المواف  

 أ.د/ يوسف عبد العزيزالحسانين  -4
 أ.م.د/ عبير أحمد خضر  -5
 د/عبير نزيه عبد الرحمن  -6
 

  –بشبين الكوم  – مدرسة الحسينية االعدادية  3

محافةة المنوفية و لك يوم االثنين المواف   

 م   2013/ 16/12

 يزالحسانينأ.د/ يوسف عبد العز-1

 د/ مي عبد الخال  عطوه -2

 د/رحا  أحمد الفيشاوي  -3

 د/ أماني كمال أبو الخير -4

محافةة   -بالباجور  –جمعية تنمية المجتمع المحلي   4

الههمههنههوفههيهههة و لهههك يههوم األربههعهههاء الههمههوافهه   

29/1/2014. 

 

 أ.د/ يوسف عبد العزيزالحسانين-1

 / عبد هللا عبد المنعم حسين                             د  -2    

 د / نزيهة عبد الرحمن إسماعيل                          -3



 
 د / مروة صالح إبراهيم سعادة                        -4

مركز تال و لك يوم االحد المواف    –نادي المسنين  5

9 /2 /2014 

 العزيزالحسانينأ.د/ يوسف عبد -1

 د /  ألفت  محمود إبراهيم نصار                               -2    

 د / نزيهة عبد الرحمن إسماعيل                          -3

 د / مروة صالح إبراهيم سعادة                        -4

بالباجور    -النادي النسائي بجمعية المغيث الخيرية 6

   2014/ 2/ 17نين الموف   و لك يوم االث

 أ.د/ يوسف عبد العزيزالحسانين-1

 د/ عبد هللا عبد المنعم حسين  -2

 د/ شيماء مصطفي المصليحي  -3

 

 

 

 

 

 

 



 

تم تعيين أ.د/ أشرف محمود هاشم وكيل الكلية لشئون البيئة يوم االحد الموافق   

23/2/2014 

جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية هورين   المتجهة إلي 1

محافةة المنوفية و لك يوم االحد   - بركة السبع  –

 م 9/3/2014المواف  

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم-1

 أ.م.د/ نهاد رشاد الطحان  -2

 د/ أميرة حسان دوام  -3

 د/ رانيا حسني هيكل   -4

بقويسنا و لك يوم االربعاء   – مدرسة التجريبية للغات  2

 .   2014/ 3/  19المواف  

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم-1

 د / نزيهة عبد الرحمن إسماعيل  -2

 د / مروة صالح إبراهيم سعادة                                               -3

س  بسر -توجيه النشاط االجتماعي المرحلة اإلعدادية  3

محافةة المنوفية و لك يوم األربعاء المواف     -الليان 

 م . 2014/ 4/ 2

 

 د/ أشرف محمود هاشم                      0أ - 1

 أ.م.د / هبة محمود شعي                             - 2

 / عبير نزيه عبد الرحمن                          د   - 3

 د / نورا إبراهيم غري                            - 4     

  -بقرية زوير   –مدرسة إيملي عبد المسيح اإلعدادية  4

محافةة المنوفية و لك يوم األربعاء المواف   

9 /4 /2014 . 

 د/ أشرف محمود هاشم                      0أ - 1

 ريني إسحاق عبده شنودة                              د/ إي  - 2

 د/ نزيهة عبد الرحمن إسماعيل                     -3

 د/ مها جالل علي شعي                             -4    

  محافةة   -شبين الكوم  -جمعية الرعاية االجتماعية   5

 .     2014/ 21/5المنوفية و لك يوم األربعاء المواف  

 د/ أشرف محمود هاشم                0أ - 1

 د/ عبير نزية عبد الرحمن                       -2 

 د/ نهي عبد الستار عبد المحسن           -3 

 د/ رانيا حسني يوسف هيكل  - 4

فية  محافةة المنو - بسرس الليان - مؤسسة تربية الفتيات 6

. تحت عنوان "    4/6/2014و لك يوم األربعاء المواف  

 دور المشروعات الصغيرة في تنمية موارد األسرة "    

 د/ أشرف محمود هاشم                  0أ - 1

 أ.م.د/ رشا عبد الرحمن النحاس         -2 

 د/ عبد هللا عبد المنعم حسين            -3 

 د/ رحا  عادل الفيشاوي    - 4



 
محافةة المنوفية   -شبين الكوم   -مؤسسة تربية الفتيات   7

. تحت عنوان   2014/ 6/ 11و لك يوم األربعاء المواف  

  " 

 تنمية موارد األسرة ".      

 د/ أشرف محمود هاشم                  0أ  -  1

 شا عبد الرحمن النحاس         أ.م.د/ ر -2 

 د/ عبد هللا عبد المنعم حسين                     -3 

 د/ رحا  عادل الفيشاوي     -4 

تقرير قافلة متكاملة من كلية االقتصاد المنزلي بالتعاون   8

الزراعة   والت     – الهندسة  – من مع كليات )العلوم 

توجهت إل  المجمع الصناعي للمنتجات الغ ائية )حفة  

مركز   – وتبريد وتجفيف وتجميد الخضروات   كفر ربيع 

محافةة المنوفية و لك يوم االثنين  المواف    - تال  

30/6/2014   

 د/ يوسف عبد العزيز الحسانين     أ.  - 1

 أ.د /أشرف محمود هاشم     - 2

أ.د /عمر الشين االستا  بكلية الهندسة   - 3

 جامعة المنوفية 

  - بالبتانون  -جمعية الرحمة الخيرية للمعاقين  هنيا   9

محافةة المنوفية و لك يوم األربعاء المواف   

16/7/2014    . 

الت وفن التعامل مع  تحت عنوان  " األمهات البدي

 المعاقين  هنيا " 

 د/ أشرف محمود هاشم                       0ا - 1

 د/ نزيهة عبد الرحمن إسماعيل                - 2

 د/ مروة صالح سعادة                                 - 3

المنوفية   -شهبين الكوم    -  جمعية الهالل األحمر مؤسهسهة  البنين 10

  13/8/2014محافةة و لك يوم األربعاء المواف  

 تحت عنوان " تنمية المهارات السلوكية والحياتية "   

 د/ أشرف محمود هاشم                     0أ - 1

 د/ رشا عبد الرحمن النحاس                 - 2

         د/ من  محمد  زكي صقر                          -  3

 د/ نورا إبراهيم غري    - 4   

 

                                

  -محافةة المنوفية     - الكوم  شبين    - الجمعية الخيرية  11

تحت عنوان "   2014/ 8/ 27و لك يوم األربعاء المواف  

 تنمية مشروعات الصناعات الصغيرة  "               

 د/ أشرف محمود هاشم                 0أ - 1

 أ.م.د / رشا عبد الرحمن النحاس        - 2

 د/ شيماء مصطف  مصليح                        -3 

 من  محمد زك  صقر                         د/   -4 

بشين   - مؤسسة فتيات األيتام بمقر جمعية الهالل األحمر 12

محافةة المنوفية و لك يوم األربعاء المواف      -الكوم 

 م . 2014/  17/9

 د/ أشرف محمود أحمد هاشم           0أ -1

 محمد زغلول طه                أ.م.د/ سلوي -2

 أ.م.د/ رشا عبد الرحمن النحاس                -3

 د/ شيماء مصطفي مصلحي                       -4



 
محافةة   -مركز منوف  –جمعية المجتمع المحل  برهيم  13

 المنوفية و لك يوم  

 م . 2014/ 9/ 30الثالثاء المواف   

 د/ أشرف محمود هاشم 0أ - 1

 د/ امل بسيون  عطية 0أ.م  - 2

 د/  نزيهة عبد الرحمن  - 3

 د/ مها جالل شعي     - 4

  -بالباجور   –حضانة جمعية المحافةة علي القران الكريم   14

محافةة المنوفية و لك يوم األربعاء المواف    

 م 2014/ 15/10

 د/ أشرف محمود هاشم                     0أ -1

 دية                د/ فتحية عبد العزيز شبل جن -2

 د/ هدى  محمد سامي غازي                     -3

 د/ أميرة حسان دوام                             - 4

محافةة   - بركة السبع  –حضانة جمعية النهضة اإلسالمية   15

 م . 2014/ 22/10المنوفية و لك يوم األربعاء المواف   

 د/ أشرف محمود هاشم                  0أ -1

 د/ من  حمدي الفرماوى                                -2

 د/ من  محمد زك  صقر                             -3

 ورا إبراهيم غري                             د/ ن -4

محافةة المنوفية و لك يوم   - بركة السبع  –حضانة الشروق  16

 م . 2014/ 11/ 5األربعاء المواف      

 د/ أشرف محمود هاشم                   0أ -1

 د/ أماني كمال يوسف أبو الخير                 -2

 م               د/ أميرة حسان عبد الجيد دوا -3

مجمع شركات الرباعية للمنسوجات  بمدينة السادات  بمحافةة   17

 المنوفية . 

 م    2014/  11/  12و لك يوم األربعاء المواف    

 

 أ.د / أشرف محمود احمد هاشم         - 1

 أ.د /نشأت نصر الرفاعي                          - 2

 أ.د/ إيها  أحمد محمد النعسان                    - 3

 د / من  حمدي الفرماوي                         -4

بشبين الكوم بمحافةة المنوفية   –مدرسة الثانوية القديمة بنات  18

 . 

 م  2014/  12/ 10و لك يوم األربعاء المواف    

 أ.د/ أشرف محمود احمد هاشم          

 أ.د/ مهجة محمد إسماعيل مسلم     

 أ.م.د/ هبة هللا علي محمود شعي                   

 د/ سكنية أمين محمود السيد                               

 مؤسسة دار األيتام للبنات بسرس الليان بمحافةة المنوفية .  19

 م  2014/ 17/12   و لك يوم األربعاء المواف 

 أ.د/ أشرف محمود احمد هاشم    

 أ.م.د/ مني عبد الرزاق أبو شن  

 أ.م.د/  رشا عبد الرحمن النحاس           



 
 د/ عبير نزية عبد الرحمن أحمد                 

شبين الكوم   – بمقر جمعية الرعاية االجتماعية  -نادي للمسنين  20

 بمحافةة المنوفية . 

 م  2015يناير   20و لك يوم الثالثاء المواف   

 أ.د / أشرف محمود احمد هاشم            

 د/ مها جالل شعي                                  

 د/ مروة صالح سعادة                              

بمحافةة المنوفية .و لك   -شبين الكوم  –جمعية الهالل األحمر  21

 م  2015يناير  27يوم الثالثاء المواف   

 

 أ.د / أشرف محمود احمد هاشم            

 أ.د / رشا عبد الرحمن النحاس            

 د / امان  كمال أبو الخير                  

 د / نزيهة عبد الرحمن إسماعيل            

شههبين الكوم    –المدرسههة التجريبية المتميزة للغات والمتكاملة   22

 محافةة المنوفية  -

 م    2015/ 2/ 11و لك يوم األربعاء المواف  

 أ.د / أشرف محمود احمد هاشم              

 د/ رانيا حسن  هيكل                                   

 د/ نورا إبراهيم غري                                  

 د/ أميرة حسان دوام                                      

  - بالمصيلحة    -الجمعية العامة لرعاية الفئات الخاصة والمعاقين   23

 محافةة المنوفية  . 

 م               2015/ 2/ 18ألربعاء المواف     و لك يوم ا 

 

 أ. د/ أشرف محمود احمد هاشم        

 د / نزيهة عبد الرحمن خليل              

 د / شيماء مصطفي عبد العزيز                         

 د/ مروة صالح إبراهيم سعادة                             

 محافةة المنوفية . -بقرية سلكا -مدرسة سلكا اإلعدادية 24

 م 2015/ 3/ 3و لك يوم الثالثاء المواف   

 

 أ. د/ أشرف محمود احمد هاشم        

 د / نزيهة عبد الرحمن خليل      

 د / شيماء مصطفي عبد العزيز                       

 د/ عبير نزية عبد الرحمن أحمد                                        

محافةة   -مدرسههة الشهههيد طارق محمد زكي .الحسههينية سههابقا    25

 المنوفية .

 م   2015/ 17/3و لك يوم الثالثاء المواف   

  

                أ.د/أشرف محمود احمد هاشم       

 أ.د/ سلوي محمد زغلول طه                                    

 أ.م.د/ مني عبد الرزاق أبو شن                              

 د/ مي محمود خفاجي                                            

 بمحافةة المنوفية .  -  جمعية المغيث  الباجور  26

 م    2015ابريل   7و لك يوم الثالثاء  المواف    

 أ.د/ أشرف محمود احمد هاشم   

 أ.د/ سلوى محمد زغلول طه      



 
 م / نجالء عل  مجد الشيخ   0د 0ا                      

 د/ أماني كمال أبو الخير                       

بمحافةة المنوفية    –جمعية التقوي لتنمية المجتمع  بشبين الكوم   27

 . 

 م   2015إبريل    23و لك يوم الخميس المواف    

   

 أ.د/ أشرف محمود احمد هاشم   

 أ.م.د/ مايسة محمد الحبشي          

 د/ ممدوح احمد مبروك         

 د/ نورا إبراهيم غري          

 بمحافةة المنوفية .   -شبين الكوم  – جمعية الهالل األحمر   28

 م 2015مايو  19و لك يوم الثالثاء المواف   

 أ.د / أشرف محمود احمد هاشم  

 أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين           

 أ.د / رشا عبد الرحمن النحاس            

محافةة المنوفيةو لك يوم    –بقويسنا    –جمعية االدارة الزراعية   29

 2015/ 6/ 14االحد المواف   

 أ.د / أشرف محمود احمد هاشم  

 أ.د/ مهجة إسماعيل مسلم  

 د/سكينة أمين محمود السيد  

 د/ عبير نزيه عبد الرحمن  

 بمحافةة المنوفية .  - جمعية المغيث الباجور  30

 م    2015/  16/6و لك يوم الثالثاء المواف     

                      

 أ.د/ أشرف محمود احمد هاشم   

 أ.م.د/ مايسة محمد الحبشي  

 د/ نزيهة عبد الرحمن خليل   

 د/ نورا إبراهيم غري                   

بشبين الكوم و لك يوم الثالثاء    –لتنمية المجتمع    جمعية التقوي 31

 م  7/7/2015المواف  

 أ.د/ أشرف محمود احمد هاشم   

 أ.د/ سلوي محمد زغلول طه  

 د/ مي محمود الحسيني خفاجي 

 أ.د/ أشرف محمود احمد هاشم    م  21/7/2015نادي المسنين بركة السبع يوم الثالثاء المواف    32

 د/ منار مرسي الشامي  

 د/ منال مرسي الشامي  

 د/ سارة فتح هللا الشامي  

لسنة   501جمعية التقوي لتنمية المجتمع) المشهرة برقم  33

 بمحافةة المنوفية .  –بشبين الكوم  -  1980

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم        

 د/ شريف عطية حورية                            



 
 د/ سكينة أمين محمود السيد        م 2015/  8/ 11الثالثاء المواف   و لك يوم 

 م.م/ فاطمة رج  شعبان شرف                        

  - بالبتانون  -جمعية الرحمة الخيرية ل يتام المعاقين  هنيا  34

 م 2015/    8/  25محافةة المنوفية . و لك يوم الثالثاء المواف    

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم          

 أ.د/ رشا عبد الرحمن النحاس                       

 أ.م.د/ هبه هللا علي محمود شعي            

 لحسيني خفاجي                د/ مي محمود ا 

منوفية و لك   -تال  –جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر ربيع  35

 م   2015/ 9/ 15يوم الثالثاء المواف   

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم                    -

 د/ أحمد رمزي أحمد عطا هللا                               -

 د/ عبير أحمد خضر                                     -

 زكي صقر                              د/     -

جمعية تنمية المجتمع المحلي " الشهيد فكري " بركة السبع   36

    29/9/2015منوفية و لك يوم الثالثاء المواف   

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم            -

 أ.د/  سلوي محمد زغلول طه                         - 

 حسني هيكل                                 د/  رانيا  - 

 د/   أمل ناصف زكي ناصف                           -  

مؤسسة تربية الفتيات بسرس الليان التابعة للجمعية النسائية   37

لتحسين الصحة بالمنوفية و لك يوم الثالثاء المواف    

 م   2015/ 27/10

أ.م.د/  أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم            -

 طارق عبد الرحمن عفيفي                  

 د/   سحر كمال محمود فودة                            -

 ج جمعية تنمية المجتمع المحلي بميت أبو الكوم  38

 تال منوفية و لك يوم   -  

 م . 2015/ 10/11الثالثاء المواف         

 

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم            -

 أ.د/ مايسة محمد أحمد الحبشي                           - 

 د/  فتحية محمد شبل جندية                                    - 

 د/ أحمد رمزي أحمد عطا هللا                                                           -  

 جمعية تنمية المجتمع المحلي بطبلوها   39

 مركز تال منوفية و لك يوم الثالثاء   –

 م . 24/11/2015المواف    

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم            -

 أ.د/ رشا عبد الرحمن النحاس                               -

 د/ عبير  أحمد خضر                                      -

 نورا إبراهيم غري                             د/      -  

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم            - بالخطاطبة  -نور اإلسالم الخيرية   جمعية 40



 
 إدارة السادات منوفية و لك يوم الثالثاء 

 م . 8/12/2015المواف    

 

 نجالء الشيخ                                / أ.م.د  -  

 د/ سكنية أمين محمد                                      -  

 م.م/ ياسمين صالح الدين                      -  

مركز قويسهههههنها  – ثهانوي   –معههد فتيهات قويسهههههنها )إعهدادي   41

منوفيهة و لهك ضهههههمن فعهاليهات األسهههههبول البيئي يوم الثالثهاء 

 م .            تحت عنوان 15/12/2015المواف   

 " المهارات اليدوية للمشغوالت الفنية والمكمالت الملبسية   

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم            -

     د / أمل بسيوني    -  

                                    د/  أحمد رمزي أحمد     -  

 د/ رانيا حسني هيكل                                              -  

 جمعية 42

 بمنوف   –منوف للتنمية االجتماعية 

 م.  22/12/2015و لك يوم الثالثاء المواف   

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم                       -

 أ.د/ سلوي محمد زغلول طه                                  -

 د/ مي محمود الحسيني خفاجي                                 -

 م.م/ نهي محمد عبده السيد                                     -

    – جمعية تحفية القران الكريم  43

 منوفية   – مركز الشهداء  -بزاوية الناعورة 

 م . 2016/ 1/ 12و لك يوم الثالثاء المواف   

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم                -

 أ.د/ رشا عبد الرحمن النحاس                               -

 أ.م.د/  جيهان علي السيد سويد                 -

 د/ فتحية عبد العزيز شبل جندية                     -

 – جمعية تنمية المجتمع المحلي     44

   -مركز الشهداء  –أبو كلس   

 مس 2016/ 2/ 2منوفية و لك يوم الثالثاء المواف    

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم                -

 سالي أحمد العشماوي                        / أ.م.د  -  

 أ.م.د/  سهام أحمد الشافعي                    -

 د/ مي محمود خفاجي                                -

  – مركز منوف  –برهيم  -جمعية تنمية المجتمع المحلي  45

 م . 2016/  2/  9منوفية و لك يوم الثالثاء المواف 

 

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم                -

 د/ أحمد رمزي عطا لل                                     -

 د/ عبير نزيه أحمد عبد الرحمن                        -

 د/ نهي عبد الستار عبد المحسن                           -

مركز   –جمعية تنمية المجتمع المحلي  منشية يجرم  46

 م 2016/  8/3و لك يوم الثالثاء المواف   - قويسنا

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم                -

 أ.م.د/ سالي أحمد العشماوي   -

 أ.م.د/ عبير أحمد عبد العزيز خضر   -



 
 د/ مروة صالح ابراهيم سعادة                                               -

  – شبين الكوم  – المعهد النمو جي االبتدائي باالزهر الشريف    47

 م  22/3/2016منوفية و لك يوم الثالثاء المواف   

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم                -

 د/ مها جالل شعي    -

بالمصهيلحة . و لك   –اإلعههههههدادية   –مدرسهة أحمد عبد الحكيم   48

 م   . 5/4/2016يوم الثالثاء المواف  

 

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم 

 د/ نورا إبراهيم غري  محمد جاد                 

 م.م/ ياسمين صالح الدين                   

منوفية و لك   –شبين الكوم    –مدرسة الثانوية القديمة للبنات   49

 م13/4/2016يوم األربعاء المواف   

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم 

 علي السيد سويد                ا.م.د/  جيهان 

 د/ سكنية أمين محمد       

 د/ عبير نزيه عبد الرحمن            

                        

  – جمعية المحافةة علي القران الكريم والنهضة االجتماعية   

 م 2016/  5/  11منوفية و لك يوم األربعاء المواف     –بالباجور  

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم 

 أ.د/ سلوي محمد زغلول طه  

 د/  فتحية محمد شبل جندية                                  

 د/ أحمد رمزي أحمد عطا هللا                                                                                    -  

مركز   –الماي  -أكاديمية الفاضل لعلوم الفنون والطفل  

محافةة منوفية و لك يوم الثالثاء المواف    –وم شبين الك

 م . 24/5/2016

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم                      -

 د/  نهي عبد الستار عبد المحسن                        -

 م.م/ ياسمين صالح الدين الدسوقي            -

الليان التابعة للجمعية   مؤسسة تربية البنات بسرس 

النسائية لتحسين الصحة بالمنوفية و لك يوم الثالثاء  

 م .     2016/ 6/ 14المواف  

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم                 -

 أ .د/ رشا عبد الرحمن النحاس                           -

 د/ نزيهة عبد الرحمن إسماعيل                          -

 د/ أسماء عبد العزيز االسيد عيسي                    -

مؤسسة تربية الفتيات بشبين الكوم  منوفية و لك يوم   

 م .     28/6/2016الثالثاء المواف   

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم                -

 د/ عبير نزية أحمد عبد الرحمن                       -

 د/ سلوي سعيد عبد الغني ناصر                     -



 
جمعية الهالل األحمر بشبين الكوم    بالمنوفية و لك يوم   

 م .     26/7/2016الثالثاء المواف   

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم                 -

  - أ.م.د/ جيهان علي السيد سويد                            -

 د/ نزيهة عبد الرحمن إسماعيل                        

 د/ سكنية أمين محمود السيد                             -

بمحافةة   –مركز بركة السبع  –دار ونادي المسنين  

 م  . 2016/ 8/  9المنوفية .و لك يوم الثالثاء المواف     

 أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم                 -

 د/  مي محمود الحسيني خفاجي                          -

 د/  أسماء عبد العزيز السيد عيسي                    -

وقام    31/8/2016  أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم   الي المعهد العالي للهندسة بالمحلة الكبرى  يوم االربعاء المواف   تم انتدا  

 بالعمل للوكيل أ.د/ شريف صبري مكاوي 

  -   بالبتانون  -جمعية الرحمة الخيرية ل يتام المعاقين  هنيا   

 م  6/9/2016محافةة المنوفية و لك يوم الثالثاء المواف  

 أ.د/ رشا عبد الرحمن النحاس                       -

 د/ مي محمود الحسيني خفاجي                   -

 

و لك    بالمصيلحة .   – اإلعهدادية    – مدرسة أحمد عبد الحكيم   

 م   .  2016/ 10/ 11يوم الثالثاء المواف   

 د/ أمل ناصف زكي ناصف                           -

 د/  مروة صالح إبراهيم سعادة                    -

بمحافةة   – بشبين الكوم  – المعهد النمو جي األزهري  

م   2016/ 10/ 20المنوفية .و لك يوم الخميس المواف  

 . 

 جيهان علي السيد سويد                          / أ.م.د -

 

منوفية و لك  –شبين الكوم –مدرسة الثانوية القديمة بنات  

 2016/ 11/ 8يوم الثالثاء المواف   

 أ.م.د/ جيهان علي السيد سويد                          -

 د/ سكنية أمين محمود السيد    -

مركز   –الماي  –والطفل اكاديمية الفاضل لعلوم الفنون  

محافةة المنوفية و لك يوم الثالثاء المواف     –شبين الكوم  

22/11 /2016 

 أ.م.د/ سهام أحمد رفعت الشافعي                  -

 د/  نزيهة عبد الرحمن إسماعيل                          -

 د/  مني محمد زكي صقر                     -

محافةة   – قويسنا  –غات مدرسة قويسنا الرسمية لل 

 م  22/12/2016المنوفية و لك يوم الخميس المواف  

 د/ عبير نزية أحمد عبد الرحمن                          -

 د/  مي محمود الحسيني    -

القران الكريم والنهضة االجتماعية   جمعية المحافةة علي 

منوفية و لك يوم الثالثاء المواف    -بالباجور  –

 م   10/1/2017

 أ.م.د/  سهام أحمد رفعت الشافعي                           -

 

محافةة المنوفية و لك يوم   –  االدارة الزراعية بقويسنا 

 م  24/1/2017الثالثاء المواف   

 أ.د/ رشا عبد الرحمن النحاس                       -



 
 أ.م.د/  ربا  السيد مشعل                  -

 

محافةة  –الليان  بسرس  – جمعية تنمية المرأة الريفية  

 م  2017/ 14/2و لك يوم الثالثاء المواف    – منوفية 

 د/  ايمان رأفت فريد أبو السعود                           -

 د/  وفاء أحمد رفعت زكي مصطفي    -

  – محافةة منوفية  -بالباجور  – الحديثة  روضة اسطنها 

 م 2017/ 28/2و لك يوم الثالثاء المواف   

 د/   نزيهة عبد الرحمن خليل                            -

 د/  سلوي سعيد عبد الغني ناصر   -

 

تم تعيين أ.د/ خالد علي عبد الرحمن شاهين وكيل الكلية لشئون البيئة   

 2017/ 15/3يوم االحد المواف     

األحمدية سابقا   - مدرسة الشهيد عبد الرحمن حسن الدي  

منوفية . و لك يوم الثالثاء المواف    –شيبن الكوم  –

 م .  28/3/2017

 د/ مي محمود الحسيني خفاجي                                -

 د/ فاطمة رج  شعبان شرف                                  -

منوفية و لك يوم    – بقويسنا  - تنمية المجتمع المحلي   جمعية 

 م 2017/ 4/ 19األربعاء المواف  

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                      -

 إيمان رأفت فريد أبو السعود                                                          د/   -

 د/ ريهام جالل دسوقي حجاج                                   -

جمعية الخدمات اإلسالمية بمقر" دار العلم والقران " بقرية   

منوفية . بعنوان" تنمية   - هورين مركز بركة السبع 

  5/ 11المهارات االقتصادية " و لك يوم الخميس المواف  

 م   .  2017/

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                           -

                              د/ رانيا حسني يوسف هيكل         -

 د/ أمل ناصف زكي ناصف                                    -

بشبين الكوم   – النادي النسائي بمقر جمعية الهالل األحمر  

 منوفية . و لك يوم الثالثاء   -

 م   .  2017/   5/ 23المواف  

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                      -

 ين شمس الدين عبد القوي المراكبي               د/شير  -

 م.م/ محمد رأفت محمد السيد القباري                         -

منوفية   - بركة السبع  –حضانة جمعية النهضة اإلسالمية  

 م   .  2017/  6/  7. و لك يوم األربعاء المواف  

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                      -

 د/ وفاء أحمد رفعت زكي                                -

 م.م/  ياسمين صالح الدين الدسوقي            -

بالباجور منوفية . و لك   - النادي النسائي بجمعية المغيث  

 م   .  2017/  6/  14يوم األربعاء المواف   

 عل  عبد الرحمن شاهين                       أ.د/ خالد -

 أ.د/ حمدية محمد إبراهيم هالل                              -



 
 د/ أحمد رمزي عطا هللا                                      -

منوفية . و لك    - بمنوف    – جمعية منوف للتنمية االجتماعية   

 م .   2017/  7 / 10يوم االثنين المواف    

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                      -

 د/ أمل ناصف زكي ناصف                                -

 د/  إيناس موسي محمد موسي                              -

جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية هورين مركز بركة   

ثاء المواف   و لك يوم الثال – منوفية  – السبع 

 م    . 25/7/2017

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                      -

 د/ سكينة أمين محمود السيد                                         -

 د/ شرين شمس الدين عبد القوي                               -

منوفية و لك يوم   -بشبين الكوم -مؤسسة تربية الفتيات  

 م . 2017/ 8/ 8الثالثاء المواف   

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                -

 د/ رانيا حسن  يوسف هيكل                              -

 حمد  موس                            د/إيناس موس  م  -

منوفية و لك يوم   - بسرس الليان  -مؤسسة تربية الفتيات 

 م . 2017/  22/8الثالثاء المواف   

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                -

 أ.م.د/ ممدوح احمد مبروك                       -

 د/ نورا إبراهيم غري  محمد جاد                    -

منوفية    –بالمصيلحة    –مدرسة أحمد عبد الحكيم اإلعدادية   

 م  .      10/10/2017و لك يوم الثالثاء المواف   

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                -

 م.م/ ياسمين صالح الدين الدسوقي             -  

منوفية    – بشبين الكوم     –مدرسة السيدة خديجة االبتدائية   

 م  .      24/10/2017و لك يوم الثالثاء المواف   

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                -

 د/ سلوي سعيد عبد الغني ناصر                       -

 م.م/ لمياء عبد الحميد عبد الغني ديا            -

منوفية و لك يوم   –بقويسنا –لتجريبية للغات المدرسة ا 

 م .  2017/ 14/11الثالثاء المواف   

 أ.د/خالد عل  عبد الرحمن شاهين                 -

 أ.م.د/ جيهان علي السيد سويد                    -

 د/أمل ناصف زكي ناصف                             -

منوفية   – بشبين الكوم   – مدرسة الثانوية القديمة بنات   

 م  .  28/11/2017و لك يوم الثالثاء المواف   

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين               -

 د/ نجالء عل  مجد الشيخ                   -

 أ.م.د/ لمياء شوقت عل  أحمد                  -

  – بقرية هورين مركز بركة السبع   –مركز صحة االسرة  

 م  .      2017/ 12/12منوفية و لك يوم الثالثاء المواف   

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين             -



 
 

 

  - بكفر المصيلحة  –مدرسة الشهيد سعيد عطا لل االبتدائية  

 م  .      19/12/2017و لك يوم الثالثاء المواف    -منوفية  

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين              -

 د/ سلوي سعيد عبد الغني ناصر                    -

محافةة منوفية .   -بمنوف  – جمعية منوف للتنمية االجتماعية  

 و لك يوم االثنين 

 م .  2018/  1/   29المواف    

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                      -

 أ. م. د/ ممدوح أحمد مبروك                                   -

                    أ. م. د/ أحمد رمزي عطا هللا               -

 د/ أمل ناصف زكي ناصف                                -

  - بمنوف  – نادي المسنين بجمعية منوف للتنمية االجتماعية  

  2018/ 1/  30محافةة منوفية . و لك يوم الثالثاء المواف   

 م . 

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                      -

 أ. م. د/ ممدوح أحمد مبروك                                  -

 أ. م. د/ أحمد رمزي عطا هللا                                  -

 د/ رانيا حسني يوسف هيكل                                 -

حسن الدي  "االحمدية سابقا"   مدرسة الشهيد عبد الرحمن  

  2018/ 2/ 13منوفية و لك يوم الثالثاء المواف     –بشبين الكوم  

 م .     

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين             -

 د/ شيرين شمس الدين المراكبي                                       -

 د/ ريهام جالل دسوقي حجاج                         -

محافةة القليوبية و لك   –مدرسة أم المؤمنين الثانوية ببنها  

 م .   27/2/2018الثالثاء المواف   

 

 أ.د/خالد عل  عبد الرحمن شاهين               -

منوفية و لك يوم    - أشمون    –مدرسة مجريا االعدادية المشتركة   

 م .  13/3/2018الثالثاء المواف   

               أ.د/خالد عل  عبد الرحمن شاهين  -

محافةة منوفية.    - أشمون  - مدرسة  جريس االعدادية  بنات  

 . 2018/ 3/ 21و لك يوم االربعاء المواف  

 أ.د/خالد عل  عبد الرحمن شاهين              -

 د/  مروة صالح إبراهيم سعادة                      -

منوفية     – مركز منوف    – برهيم    - جمعية تنمية المجتمع المحلي   

 م.   2018/ 17/4و لك يوم الثالثاء المواف   

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                -

 د/ هناء سعيد ابراهيم سالمة                               -

 د/ هالة صبري عبد الحليم يوسف                     -

و لك   – بشبين الكوم  –نادى المسنين بدار الرعاية االجتماعية  

 م2018/  21/4يوم السبت المواف   

 أ.د/خالد عل  عبد الرحمن شاهين                   -

 د/ فاطمة حسان عبد الجيد داوم                   -



 
و لك يوم   –محافةة المنوفية  – بقويسنا  - االدارة الزراعية  

 .   5/2018/  13االحد المواف   

 أ.د / خالد عل  عبد الرحمن شاهين         

   د/ هبة هللا علي محمود شعي  

 د/ نجالء علي مجد الشيخ                        -

  و لك يوم  – محافةة المنوفية  – جمعية تنمية المرأة الريفية 

 .  2018/ 5/  15الثالثاء المواف   

 أ.د / خالد عل  عبد الرحمن شاهين       -

 د/  وفاء أحمد رفعت زكي                                  -

 م.م / ياسمين صالح الدين الدسوقي                  -

و لك   – محافةة المنوفية  –مؤسسة تربية الفتيات بشبين الكوم  

   6/2018/  12يوم الثالثاء المواف   

 أ.د/خالد عل  عبد الرحمن شاهين               -

محافةة المنوفية و لك يوم    –جمعية الهالل االحمر بشبين الكوم  

 م 26/6/2018الثالثاء المواف   

               أ.د / خالد عل  عبد الرحمن شاهين  -

 د/ مروة صالح إبراهيم سعادة                           -

محافةة المنوفية و لك يوم   –الوحدة المحلية بطوخ طنبشا  

 م 2018/  7/  10الثالثاء المواف   

 أ.د / خالد عل  عبد الرحمن شاهين                               -

 د/  شرين شمس الدين عبد القوى                                   -

محافةة منوفية. و لك    -مركز تال    -الوحدة المحلية بقرية زرقان  

 . 2018/ 7/ 24يوم الثالثاء المواف   

                   أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين     -

 د/ هالة صبري عبد الحليم يوسف                          -

محافةة   - الوحدة االجتماعية بقرية سنجرج مركز منوف  

 م 2018/ 8/ 14 المنوفية و لك يوم الثالثاء المواف  

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                       -

 أ.م.د/ سحر كمال محمود فوده                                 -

محافةة   - الوحدة االجتماعية بقرية الحامول مركز منوف  

 م 8/2018 / 28 المنوفية و لك يوم الثالثاء المواف  

              أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين           -

 د/ صافيناز محمد النبوي                                            -

محافةة   -جمعية تنمية المجتمع المحلي بمنشاه عصام   

 م . 16/9/2018المنوفية و لك يوم االحد المواف   

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                       -

 د/ محمد حجاج   -

  - مركز تال - جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر ربيع  

 م. 2018/ 9/ 25محافةةالمنوفية و لك يوم الثالثاء المواف  

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                       -

                                        د/ صافيناز محمد النبوي     -

محافةة   –بقويسنا  -مدرسة قويسنا الرسمية للغات  

 م. 2018/ 9/10المنوفية و لك يوم الثالثاء المواف  

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                       -

 لمياء شوقت علي أحمد                            / أ.م.د -

محافةة   –بشبين الكوم  –المعهد االزهري النمو جي  

م  2018/ 23/10المنوفية و لك يوم الثالثاء المواف  

 ضمن فعاليات األسبول الثقافي البيئي بالكلية . 

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                       -

 السيد سويد     أ.د/ جيهان  -

                                  



 
محافةة   – بشين الكوم  –مدرسة الثانوية القديمة نبات  

 م  15/11/2018المنوفية و لك يوم الخميس المواف  

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين -

 د/ نورا إبراهيم غري  محمد                         -

محافةة   - مدرسة أحمد عبد الحكيم اإلعدادية بالمصلحية   

 م 11/2018/ 27المنوفية و لك يوم الثالثاء المواف  

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين -  

 د/ مها جالل شعي                          -

مدرسة الشهيد مصطفي فوزي االبتدائي بشبين الكوم محافةة   

 12/2018/ 11المنوفية و لك يوم الثالثاء المواف  

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين -

 د/  سلوي سعيد عبد الغني ناصر                          -

محافةة   – بقرية ميت مسعود مدرسة الشهيد الصباحي فهد  

   2018/ 16/12المنوفية و لك يوم االحد المواف   

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين -

 د/ مروة صالح إبراهيم سعادة                         -

محافةة المنوفية و لك يوم  –بقويسنا  – اإلدارة الزراعية  

 2019/ 1/ 8الثالثاء  

 الرحمن شاهينأ.د/ خالد عل  عبد  -

 

محافةة المنوفية و لك يوم    –بشبين  الكوم –مديرية الزراعة  

 22/1/2019الثالثاء  

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين -

 

 

 محافةة المنوفية  –الوحدة االجتماعية اسطنها مركز الباجور 

 م.   2019/ 2/ 6و لك يوم األربعاء المواف    

 

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                       -

 د/ هالة صبري عبد الحليم يوسف                          -

محافةة المنوفية و لك يوم  –مدرسة المستقبل الخاصة بمنوف   

 م 26/2/2019الثالثاء المواف   

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                       -

 د/ هالة صبري عبد الحليم يوسف       -

                 د/ ياسمين صالح الدين دسوقي       -

محافظة المنوفية   -بالشهداء   –مركز شباب سالمون بحري  
 . م  2019/ 12/3وذلك يوم الثالثاء الموافق 

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                       -

                         ابو السعود ايمان رأفت فريدد/ -

محافظة المنوفية   -مدرسة الثانوية القديمة بنات بشبين الكوم  
م بعنوان" من أجل   2019/ 18/3لموافق  االثنين اوذلك يوم 

 . مواجهة ظاهرة العنف والتغذية السليمة للطالب "

 أ.د/ خالد عل  عبد الرحمن شاهين                       -

 د/ سلوى سعيد عبد الغني ناصر                      -



 
الشهيد سليمان عبد المنعم مقلد الرسمية للغات " سبك   مدرسة 

محافظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء   –  األحد التجريبية سابقا "

 .م 9/4/2019الموافق 

         خالد على عبد الرحمن شاهين                    /.دأ -

               د/ مروة صالح إبراهيم سعادة                       -

محافظة المنوفية  –بركة السبع   -حضانة طوخ طنبشا  
 .م 23/4/2019الموافق  الثالثاءوذلك يوم 

                 خالد على عبد الرحمن شاهين /.دأ -

 د/ ريهام جالل دسوقي حجاج                            -  

محافظة المنوفية وذلك   –مركز شباب ميت الموز  
       م . 13/5/2019يوم االثنين  الموافق 

              خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

             د/ايناس موسى محمد موسى                -

محافظة المنوفية   –روضة بركة السبع مركز شباب  
 م . 15/5/2019الموافق  االربعاءوذلك يوم 

                  خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                              رانيا حسني يوسف هيكل د/  -

قهافلهة 

واحههد 

فههقههط 

فهههههي 

شهههر 

 يونيو 

محافظة   –كفر عليم بركة السبع مركز شباب 
 م . 18/6/2019الموافق الثالثاءالمنوفية وذلك يوم 

                   خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                                     أحمد رمزى عطاهلل د/  -

محافظة المنوفية وذلك   –ميت خاقان  مركز شباب  
 م . 2/7/2019الموافق الثالثاءيوم 

                   خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                     عبد المحسننهى عبد الستار د/  -

جمعية تنمية المجتمع المحلي سبك الضحاك  
 م16/7/2019بالباجور  يوم الثالثاء الموافق 

                   خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                     مها جالل شعيب   د/  -

محافظة  –مركز شباب ميت فارس بمركز بركة السبع  
 م .7/8/2019المنوفية وذلك يوم االربعاء الموافق  

                   خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                                    سهام عزيز خضر  /أ.د  -

                               ابو السعود د/ ايمان رأفت فريد -



 
محافظة المنوفية وذلك  –الموز  مركز شباب ميت  

 م .27/8/2019الموافق   الثالثاء يوم
                   خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                                    ممدوح أحمد مبروك   /أ.د  -

                               د/  رانيا حسني هيكل  -

محافظة المنوفية وذلك    –مركز شباب كفر شحاتة بمركز تال   
 م . 11/9/2019يوم االربعاء الموافق 

                   خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                             محمد فكري منصور  د/أ.م. -

 شيماء مصطفي عبد العزيز                         /أ.م.د -

محافظة المنوفية وذلك يوم    –مركز شباب كوم الضبع بالباجور 
 م . 2019/ 17/9االثالثاءالموافق   

                  خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                                      د/ هدى محمد غازى 0أ -

محافظة المنوفية    –بركة السبع  بمركزجنزور  مركز شباب 
 م .  2019/ 9/10وذلك يوم االربعاء الموافق  

                    خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                           شيماء مصطفي عبد المجيد   د/ -

 د/ هالة صبري عبد الحليم يوسف                        -

محافظة   – مركز شباب قرية سدود مركز منوف  
 م .  2019/ 27/10الموافق   االحدالمنوفية وذلك يوم 

                    خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                             اسماء السيد عبد العزيز عيسى   د/

افظة مح -مركز منوف  –سرس الليان  مركز شباب 
 م19/11/2019الموافق المنوفية وذلك يوم الثالثاء 

                     خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                          إسراء عبد الفتاح عمران   /م.م -

محافظة   - مدرسة أ.د/محمد السيد الشنوانى االعدادية بمليج 
 م 26/11/2019المنوفية وذلك يوم الثالثاء الموافق 

                      خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                               سلوى سعيد ناصر    /أ.م.د -

محافظة المنوفية   -مركز الشهداء   –مركز شباب شمياطس  
 م . 12/2019/ 10وذلك يوم الثالثاء الموافق  

                     خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -



 

                                 سكنية أمين محمود السيد    /د -

محافظة المنوفية  –بركة السبع   -حضانة طوخ طنبشا  
 .م 31/12/2019الموافق  الثالثاءوذلك يوم 

                 خالد على عبد الرحمن شاهين /.دأ -

 أ.م.د/ مروة صالح ابراهيم سعادة                    -  

مركز منوف  –سرس الليان جمعية تنمية المجتمع المحلي  
الموافق افظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء مح -

 م21/1/2020

                         خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                                رحاب عادل شاكر الفيشاوي  /د -

افظة مح -مركز بركة السبع    – حضانة عزبة راتب  
 م28/1/2020الموافق المنوفية وذلك يوم الثالثاء 

                         خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                             أسماء السيد عبد المعطي أبو عيد /د -

افظة مح -مدينة شيبن الكوم –بخاتي  مركز شباب 
 م. 9/2/2020 الموافق المنوفية وذلك يوم االحد 

                         خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                             د/ أماني كمال يوسف أبو الخير -

 -مركز منوف  –مدرسة سرس الليان الجديدة  
الموافق افظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء مح

 م18/2/2020

                         خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

 د/ ريهام جالل دسوقي حجاج                            -

افظة مح -مدينة شيبن الكوم –شبرا باص مركز شباب 
 م. 10/3/2020 الموافقالمنوفية وذلك يوم الثالثاء 

                         خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

                                      نجالء علي مجد الشيخ د/  -

 د/ نهي محمد عبده السيد                                           -

االولمبياد المصري الخاص بفندق جامعة المنوفية   
 م. 4/3/2020وذلك يوم االربعاء الموافق  

                         خالد على عبد الرحمن شاهين  /.دأ -

 سعيد عبد الغني ناصر                             سلوي  د/ -

 14/3/2020تم انتهاء فترة الوكيل  أ.د/ خالد شاهين يوم السبت 



 

 15/3/2020وبعد ذلك كانت فترة اجازة بسبب فيروس كورونا من االحد 

وتم تعيين االستاذة الدكتورة / سهام عزيز السيد خضر للوكيل الكلية لشئون خدمة 
 28/4/2020المجتمع وتنمية البيئة وذلك يوم 

بث مباشر علي صفحة قوافل واعالم جامعة  
 عن نصائح فى فترة االمتحاناتالمنوفية 

26/6/2020 

 أ.د/ سهام عزيز السيد خضر  -

 

بث مباشر علي صفحة قوافل واعالم جامعة  
 عن الصحة النفسية والتوافق فىالمنوفية 

 7/2020/ 7 ظل ازمة كورونا

 أ.د/ سهام عزيز السيد خضر  -

 أ.د/ جيهان سويد   -

بث مباشر علي صفحة قوافل واعالم جامعة  
نصائح فى التحصيل الدراسى عن المنوفية 

 7/2020/ 7 فى فترة االمتحانات

 أ.د/ سهام عزيز السيد خضر  -

 أ.د/ رباب مشعل   -

جامعة  بث مباشر علي صفحة قوافل واعالم 
المنوفية عن طرق حفظ االطعمة 

28/7/2020 

 أ.د/ سهام عزيز السيد خضر  -

 أ.د/ عماد الخولي  -

بث مباشر علي صفحة قوافل واعالم جامعة  
المنوفية عن التوتر النفسي لفيروس 

 7/2020/ 29كورونا

 أ.د/ سهام عزيز السيد خضر  -

 د/ ريهام جالل حجاج -



 

صفحة قوافل واعالم جامعة  بث مباشر علي 
المنوفية عن العنف ضد المرأه وذلك يوم 

 8/2020/ 15السبت 

 أ.د/ سهام عزيز السيد خضر  -

 أ.م.د/ فاطمة حسان دوام  -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


