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 نشاط فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان مع جامعة أسوان
 

مشاركة مقرر الفرع في احتفالية كلية الخدمة االجتماعية بيوم المرأة  7/3/2017الثالثاء  .1
لقاء محاضرة عن المجلس وفرع أسوان ودوره وتكريم الكلية للسيدة الدكتورة مق رر العالمي وا 

 الفرع.

طالبة جامعية  42حضور مقرر الفرع البرنامج التثقيفي لعدد  14/3/2017الثالثاء  .2
وطالبات مدارس في مركز شباب بدر بأسوان بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس 
لقاء محاضرة عن المجلس وأنشطته بمناسبة يوم المرأة  القومي للمرأة وشركة ميكروسوفت وا 

 العالمي.

مشاركة أعضاء الفرع في قافلة صحية بالتعاون مع  13/4/2017-12ألربعاء:الخميس ا .3
 بنات( –لدار األيتام )بنين للكشف وتوزيع األدوية كلية التمريض وكلية الطب 

حضور مقرر الفرع اجتماع لجنة خدمة المجتمع والبيئة بجامعة  22/5/2017االثنين  .4
امعة وعرض مبادرة الفرع ودور كليات الجامعة كلية( برئاسة رئيس الج 19اسوان )عمداء 

 فى تطوير القرية المنتجة

شتلة أشجار ظل بالتنسيق  400تم عمل معسكر نظافة وتشجير ب 19/4/2017األربعاء  .5
مع كلية الخدمة االجتماعية كما تم تنفيذ نشاط رياضي مع مركز الشباب ونشاط توعوي 

 .تعليمي في مدرسة الشطب االبتدائية

لقاء مقرر الفرع مع األستاذ الدكتور / مدحت ألطاف نائب رئيس الجامعة  24/8/2017 .6
لخدمة المجتمع والبيئة بخصوص عرض مقترح ألنشاء وحدة خاصة لتمكين المرأة اقتصاديا 

وصحيا واجتماعيا ومناهضة العنف وذلك من خالل مذكرة تفاهم بين الجامعة والمجلس 
 القومي للمرأة

الفرع اجتماع مجلس لجنة شئون المجتمع والبيئة بالجامعة  حضور مقرر 24/9/2017 .7
عميد لكليات الجامعة المختلفة على فتح وحدة لخدمة المرأة  19والحصول على موافقة 

بالجامعة وسوف يتم عرض الموضوع على مجلس الجامعة للحصول على موافقته يوم األحد 
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تورة / مايا مرسي رئيس المجلس تهيئة إلرسال مقترح بروتوكول لدك 25/9/2017الموافق 
 .لتحديد موعد افتتاح الوحدة

تنسيق مقرر الفرع مع عميد كلية تربية نوعية جامعة أسوان وأعضاء هيئة  26/9/2017 .8
 –التدريس بالكلية لتنفيذ أنشطة بالقريتين المختارتين كمبادرة لفرع أسوان )تنفيذ جداريات 

خزف..........إلخ( وتم االتفاق على عمل زيارة على أرض الواقع يوم  –أشغال فنية 
 .12/10/2017الخميس الموافق 

من أعضاء هيئة التدريس  2قيام مقرر الفرع والسيدة / إنجي ادورد وعدد  12/10/2017  .9
بكلية التربية النوعية بعمل زيارة ميدانية لقرية الشطب وقرية السبوع لتحديد أماكن 

 ت المطلوب عملها لتجميل القريتينالجداريا
تكنولوجيا مصايد  كلية قرر الفرع بعقد اجتماع مع عميد قيام م 23/10/2017 .10

سيدة وعدد  20بخصوص التنسيق لعمل زيارة لقريتي الشطب والسبوع لتدريب عدد األسماك 
 شباب في كل قرية على تنفيذ مشروع زراعة األسطح بالخضروات وتربية األسماك. 10

حضور مقرر الفرع لجنة خدمة المجتمع والبيئة بكلية العلوم  12/12/2017الثاء الث .11
للتنسيق بين الفرع ورئيس معمل زراعة األسطح بالنباتات المختلفة لتنفيذ دورة تدريبية لعدد 

 سيدة بالقريتين المنتجتين خالل اجازة نصف العام. 40

اء المدن والرقابة اإلدارية اجتماع السيد المحافظ مع رؤس 20/12/2017األربعاء   .12
والصندوق االجتماعي ومقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة ودكاترة من كلية زراعة 
بخصوص المشروعات في المحافظة ومشروعات المرأة بصفة خاصة وعرض مشروع 

المنشر لتجفيف المنتجات الزراعية واختيار السيدة الدكتورة / هدى مصطفى مقرر الفرع في 
 قرى لتطوير منتجات المرأة بها. 6مشروعات المرأة الختيار عدد  لجنة

تم تعليق الجداريات الخاصة بتجميل قرية السبوع )قرى  27/12/2017االربعاء  .13
 المبادرة( بالتنسيق مع المجالس القروية للقريتين وكلية التربية النوعية بأسوان.

رية الشطب )قرى المبادرة( تم تعليق الجداريات الخاصة بتجميل ق 6/1/2018السبت  .14
 بالتنسيق مع المجالس القروية للقريتين وكلية التربية النوعية بأسوان.
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