
 محضر اجتماع
 

 بٌئةلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة ال
 
 األولًالجلسة 

 م22/9/2105 الثالثاء
 

التاسعة م وفى تمام الساعة 22/9/2105الموافق  الثالثاءانه فى ٌوم 
صباحاً ً تم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  والنصف 
( وذلك بمكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة  األولً)الجلسة 

وكٌل الكلٌة   -سٌد أ.د / عبد الناصر عبد الجواد محمد البٌئة . برئاسة ال
 -لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  وعضوٌة كل من السادة:

 

 عضوا   السٌد أ.د/سعٌد علً الصٌرفً 1

 عضوا   السٌد أ.د/عبد العظٌم صبٌح إبراهٌم 2

 عضوا   السٌد د/ أسامة فوزي زهران 3

 عضوا   السٌد د/ إٌهاب عزٌز خلٌل 4

 عضوا   السٌد د/جالل عبد المجٌد عتلم 5

 " سكرتٌر للجنة" غادة حسٌن شرابً ة / السٌد 6

 
وقددددددددد بدددددددددأ السددددددددٌد أ.د/ رئددددددددٌ  اللجنددددددددة ا جتمدددددددداع بددددددددذكر  بسددددددددم     

 الرحمن الرحٌم  والترحٌب بالسادة أعضاء اللجنة الحضور .
 

لى ثدددددم بددددددأ سدددددٌادته بعدددددرل ومناقشدددددة جددددددول األعمدددددال علدددددى النحدددددو التدددددا 
:- 
 

 

 المصادقات -أو :  
 

 

الموافق  الثالثاءٌوم التصدٌق على محضر ا جتماع السابق المنعقد فى     
25/8/2105  

 

  ـرارــــالقـ  
  

  المصادقــة .    
 
 
 



 اإلحاطة :موضوعات  -ثانٌا ً:               
 

 2115/2116تم تشكٌل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة للعام الجامعً  -1
 م من السادة األساتذة : 

 رئٌسا   السٌد أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد  1

 عضوا   السٌد أ.د/سعٌد علً الصٌرفً  2

 عضوا   السٌد أ.د/عبد العظٌم صبٌح إبراهٌم 3

 عضوا   السٌد د/ أسامة فوزي زهران  4

 عضوا   السٌد د/ إٌهاب عزٌز خلٌل  5

 عضوا   عتلم السٌد د/جالل عبد المجٌد  6

 " سكرتٌر للجنة " السٌد / مدٌر مكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  7
   

 ـرارــــالقـ
 أحٌط أعضاء اللجنة علماً  
ما تم إنجازه من الخطة السنوٌة إلدارة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة للعام  -2

 م ( .1/9/2115وحتى  3/12/2114م من الفترة : 2114/2115الجامعً 
 

 ـرارــــالقـ
 

 وٌعرل علً مجل  الكلٌة . أحٌط أعضاء اللجنة علماً   
 

تم عمل الخطة السنوٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة لكلٌة الهندسة  -3
 م 2115/2116جامعة المنوفٌة للعام الجامعً  –اإللكترونٌة بمنوف 

 

 ـرارــــالقـ
 وٌعرل علً مجل  الكلٌة اً أحٌط أعضاء اللجنة علم  
 

موضوع المصروفات التى ٌتم صرفها فى الندوات داخل الكلٌة لقطاع شئون  -4
خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة سوف ٌتم صرفها من الوحدات والمراكز ذات الطابع 

 الخاص بالكلٌة 
 

 ـرارــــالقـ
 

 جلس الكلٌةوالعرض على مأحٌط المجلس علما  بقرار السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة 
  

 موضوع التقارٌر السنوٌة للوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص . -5
 

 ـرارــــالقـ
 .وبعرض على مجلس الكلٌةأحٌط أعضاء اللجنة علما  

 
 
 
 



 موضوعات المناقشة : -ثالثاً :
  
ترغب مدٌرٌة القوي العاملة والهجرة ) إدارة بحوث العاملة ( محافظة المنوفٌة  -1

الهندسة اإللكترونٌة تقابل بعض من المتخصصٌن بالمدٌرٌة داخل علً أن كلٌة 
 الكلٌة وذلك للتنسٌق بٌن الكلٌة والمدٌرٌة فً مجال التدرٌب المهنً .

 ـرارــــالقـ
الترحٌب والموافقة علً تحدٌد مٌعاد مع إرسال خطاب لمقابلة المتخصصٌن بالكلٌة  

 . ٌةوٌعرض علً مجلس الكلمع المتخصصٌن فً المدٌرٌة 
 
للقٌام بعمل ندوات داخل وخارج الكلٌة وقوافل مٌدانٌة ٌتطلب صرف مكافئات  -2

مالٌة للقائمٌن بذلك . السؤال هنا من من ؟ ولمن ؟ وكٌفٌة الصرف ؟ وهذا مرسل 
 للجامعة للرد علً ذلك .

 ـرارــــالقـ
 

وع نوقش هذا الموضوع ومرسل إلً الجامعة هذا التساؤل إلفادتنا فً هذا الموض
 .وٌعرض علً مجلس الكلٌة 

 

بخصوص الخطاب الوارد إلٌنا من اإلدارة العامة للمشروعات البٌئٌة بناء علً  -3
الكتاب الوارد من وزارة التعلٌم العالً بأن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم 

 5/8/2115( المنعقدة برئاسة السٌد المهندس رئٌس مجلس الوزراء بتارٌخ 55)
خطة اإلستراتٌجٌة للبحث العلمً مع إعطاء أولوٌة متقدمة الموافقة علً ال

لمشروعات الصرف الصحً وتحلٌة المٌاه ومشروعات الطاقة الجدٌدة والمتجددة 
 طبقا  للنموذج المرفق .

 

 ـرارــــالقـ
 

 والتحكم .إرسال صورة من الخطاب إلً قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة 
 

 الكلٌة لعرض اهم األخبار واألعمال الٌومٌة بالكلٌة .اقتراح عمل اذاعة داخلٌة ب -4
 

 ـرارــــالقـ
مطلوب مقر لإلذاعة الداخلٌة بالكلٌة لعرض أهم األخبار الطالبٌة وأعضاء هٌئة 

 . وٌعرض علً مجلس الكلٌة التدرٌس والموظفٌن وٌرفع لمجلس الكلٌة
 

ب بالمشاركة فى اقتراح عمل ندوات من السادة أعضاء لجنة البٌئة لحث الطال -5
 األعمال التى تخدم المجتمع وتقوم بتنمٌة البٌئة )داخل وخارج الكلٌة ( 

 

 ـرارــــالقـ
 

وٌعرض علً مجلس توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء وٌرفع إلً مجلس الكلٌة 
 . الكلٌة



 
أقتراح عمل ندوة للطالب وبعض موظفى الكلٌة وحثهم على دور الفرد واألسرة  -6

اظ على البٌئة ودور الكلٌة والجامعة فى رفع الوعى البٌئى وحل مشكالت والحف
 المجتمع وكٌفٌة تأصٌل األنتماء الوطنى للطالب . 

 

 ـرارــــالقـ
 

توصً اللجنة السٌد أ.د/ وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بالتواصل 
 . لكلٌةوٌعرض علً مجلس امع مسئول من وزارة البٌئة بالمحافظة 

 
 

تحسٌن مدخل الكلٌة العمومى ألنه ال ٌعبر بهذه الصورة عن مدخل الكلٌة وٌجب  -7
 عمل األتى : 

 وضع فازات زهور واشجارفى مدخل الكلٌة  -
 رصف المدخل بالرخام  -
 عدم وقوف الموتوسٌكالت أمام المدخل  -
 عدم وقوف أى عربات أمام المدخل وداخل المدخل  -
 

 ـرارــــالقـ
 . وٌعرض علً مجلس الكلٌةوافقة علً هذا المقترح الم
 

 موضوع المظلة بالكلٌة .  -8
 ـرارــــالقـ

 

 . وٌعرض علً مجلس الكلٌةنوقش هذا الموضوع 
 
 بخصوص عمل ندوة عن التلوث البٌئى من النتائج الصناعٌة والتلوث السمعى . -9
  

 ـرارــــالقـ
 . عرض علً مجلس الكلٌةوٌ توصً اللجنة بالموافقة علً عقد الندوة

 

 بخصوص تفعٌل دور الخزانات بالكلٌة أو أزالتها .  -11
 

 ـرارــــالقـ
 

تم عرض هذا الموضوع وأوصت اللجنة بضرورة إصالح العطل القائم وإرسال 
 . وٌعرض علً مجلس الكلٌة خطاب للجامعة إلجراء تنظٌف الخزانات والمتابعة

 

مة المجتمع وتنمٌة البٌئة داخل وخارج بخصوص دور أعضاء لجنة شئون خد -11
 الكلٌة . 

 

 ـرارــــالقـ
 . ٌةالكل وٌعرض علً مجلستم التأجٌل لمزٌد من الدراسة 



 

تفعٌل دور اللجنة المشكلة لحث الطالب على األبتكار واألختراع واألبداع من  -12
 خالل محاضرات دورٌة لطالب الكلٌة .
 ـرارــــالقـ

 

لوضع خطة لحث الطالب علً اإلبداع من خالل مخاطبة أعضاء اللجنة 
 .  وٌعرض علً مجلس الكلٌة محاضرات دورٌة لطالب الكلٌة

 

 .بخصوص زٌادة المبردات بالكلٌة وتصلٌح المبردات التالفة  -13
 

 ـرارــــالقـ
التً ٌمكن تزوٌد مخاطبة مدٌر إدارة الصٌانة إلصالح المبردات التالفة واألماكن 

 . وٌعرض علً مجلس الكلٌةا جدٌدة بهمبردات 
بخصوص الحجرة المخصصة لبنك مصر داخل الكلٌة ألنها مطلوبة لشئون  -14

 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة .  
 ـرارــــالقـ

وٌعرض علً توصً اللجنة بإسترداد الغرفة فً حالة عدم دفع إٌجار لهذه الغرفة 
 مجلس الكلٌة 

 

مة المجتمع وتنمٌة البٌئة بكلٌات الجامعة الهٌكل التنظٌمً الجدٌد لقطاع خد -15
 النظرٌة والعملٌة .

 ـرارــــالقـ
 

وٌعرض علً مجلس توصً اللجنة بضرورة تخصٌص غرفة لوحدة البٌئة بالكلٌة 
 . الكلٌة

 

بشأن المشاكل التي تواجه وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في  -16
ل إداري معتمد داخل الكمية خاص بنشاط تنفيذ أعماله ومنها عدم وجود هيك

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مما يؤدي إلي إعاقة العمل داخل 
 الكمية وخارجها .

 ـرارــــالقـ
 

وٌعرض علً مجلس  توصً اللجنة بضرورة تخصٌص غرفة لوحدة البٌئة بالكلٌة
 . الكلٌة

 

   . ما ٌستجد من أعمال 
 

رئٌ  مجل  مركز ومدٌنة منوف بنظافة شارع مخاطبة السٌد العمٌد  -0
 .الكلٌة ورصف التلتوار وري األشجار المحٌطة بسور الكلٌة من الخارج 

 



 ـرارــــالقـ
 للعرل علً مجل  الكلٌة .

مطلوب عمل حواجز أمام مداخل الكلٌة للحفاظ علً المدخل وعدم  -2
 الوقوف أمامه وذلك مثل حواجز المرور .

 ـرارــــالقـ
 ل علً مجل  الكلٌة .للعر
 مطلوب تشجٌر أشجار ٌكون لها ظل أمام المدرجات الرئٌسٌة . -3

 ـرارــــالقـ
 للعرل علً مجل  الكلٌة .

 

 مطلوب عمل ندوة فً التنمٌة البشرٌة . -4
 

 ـرارــــالقـ
 للعرل علً مجل  الكلٌة .

  
 مطلوب عمل دورات لصٌانة المصاعد .  -5
 

 ـرارــــالقـ
 

الدكتور جالل عتلم بشأن هذا الموضوع مع العرل علً مجل  تم تكلٌف 
 الكلٌة .

 

 مطلوب عمل دورات لصٌانة أجهزة المعامل بالكلٌة . -6 
 

 ـرارــــالقـ
 

تم تكلٌف الدكتور عادل الفٌشاوي بشأن هذا الموضوع مع العرل  
 علً مجل  الكلٌة .

 

ئة المعاونة علً رٌادة مطلوب عمل دورة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌ  والهٌ  -7
األعمال وعمل المناهج الكاملة فً مجا ت التخصص وٌكون العضو هو 

 المدرب للطالب ومستشار متخصص .
 ـرارــــالقـ

 

 للعرل علً مجل  الكلٌة .
 
  . الحادٌة عشر ظهراً وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة    

 
                                                                                        

 وكٌل الكلٌة                                
 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة                                               

 
 أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد                        


