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 الموضوع األول 

 الموضوع األولتعاون مشترك بيه كلية اإلقتصاد المىزلي ووقابة الفالحي

  اإلشعاعٌة التوعٌة مجال فً عمل ورشة عن اإلعالن

تدرس إدارة االتصاالت والمإتمرات اإلعالن عن تنظٌم ورشة عمل فً 

التوعٌة اإلشعاعٌة البٌئٌة للعاملٌن بالمنشآت البترولٌة والصناعٌة "مجال 

 . 5/3/2015م 1/3/2015فً الفترة من "

 الموضوع الثاني 

 عزاء واجب

 شقٌق السٌد 14/2/2015ٌوم السبت الموافق لً رحمة هللا تعالً  إتوفً

 .الشهداء – أحمد أحمد أبو فرج والعزاء بقرٌة سلمون قبلً /

  .الشهداء– قرٌة سلمون :- العنوان تلغرافٌا 

 .وانا هلل وانا الٌه راجعون,نسؤل هللا له الرحمه والمغفرة

 

 الموضوع الثالث 

 اختراع براءات نشر علً  التدرٌس هٌئة أعضاء لتشجع جدٌدة دراسة

ٌدرس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بالكلٌة  الجامعة اسم تحمل

طرق تشجٌع السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة علً نشر 

كذلك التشجٌع علً تنفٌذ المشروعات , براءات اختراع تحمل اسم الجامعة 



البحثٌة التطبٌقٌة مع وضع قاعدة بٌانات بذلك لكل جامعة وترسل للمجلس 

 .األعلى للجامعات لإلحاطة

 الموضوع الرابع 

  2015فبراٌر لشهر الكلٌة قوافل

ٌنظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بالكلٌة قافلتٌن خالل شهر 

 :- كالتالً 2015فبرابر الجاري 

:-  القافلة األولً 

محافظة المنوفٌة .- بشبٌن الكوم  -  تتجهة إلً  المدرسة التجرٌبٌة للغات 

م                      2015 /2 / 11وذلك ٌوم األربعاء الموافق 

:-  الهــدف من القافلة 

. تنمٌة المهارات الفنٌة والٌدوٌة فً مجال المشغوالت الفنٌة  – 1 

. تنمٌة القدرة على استخدام خامات البٌئة فً تجمٌل وتنسٌق المنزل - 2

. تنمٌة بعض المهارات الحٌاتٌة والتوافق األسرى - 3

:-   الفئة المستهدفة

.     معلمات األنشطة بالمدرسة – طالبات المرحلة اإلعدادٌة 

    

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                    

:-  القـــــافلة الثانٌة  



- المصلحة - تجهة إلً الجمعٌة العامة لرعاٌة الفئات الخاصة والمعاقٌن ت

 م            18/2/2015محافظة المنوفٌة وذلك ٌوم األربعاء الموافق   

:- الهــدف من القافلة 

. تنمٌة مهارات التواصل االجتماعً - 1

تنمٌة القدرات الفنٌة واالبتكارٌة فً مجال االستفادة من خامات البٌئة فً - 2

, المشروعات الصغٌرة 

. تصمٌم واعداد بعض الوجبات الغذائٌة والعالجٌة - 3

:-  الفئة المستهدفة 

.  المقٌمات والمترددات على الجمعٌة 

. والقائمٌن على اإلشراف بالجمعٌة– األخصائٌٌن 

  

 

 


