
 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 التاسعة الجلسة
 م92/5/9106األحد 

 

م واههههههه  تمهههههههام السههههههها ة 92/5/9106حهههههههد الموااههههههه  انهههههههم اههههههه  يهههههههوم األ 
العاشههههههرص والناههههههت  اههههههباحال ل تههههههم   ههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة 

( وذلههههههه  بملتههههههه  وليههههههه  التاسهههههههعةالمجتمهههههههع وتنميهههههههة البيئهههههههة  الجلسهههههههة 
اللليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع وتنميهههههة البيئهههههة برئاسهههههة السهههههيد   د /  بهههههد 

دمهههههة المجتمهههههع وليههههه  اللليهههههة لشهههههئون خ  -النااهههههر  بهههههد الجهههههواد محمهههههد 
 -وتنمية البيئة  و ضوية ل  من السادص:

  ضوال  السيد   د/سعيد  لي الايراي  0

  ضوال  السيد   د/ بد العظيم ابيح إبراهيم 9

  ضوال  السيد د/  سامة اوزي زهران  3

  ضوال  السيد د/ إيها   زيز خلي   4

  ضوال  السيد د/جال   بد المجيد  تلم  5

 " سلرتير للجنة"  حسين شرابي السيدص /  غادص  6

 
وقههههههد بههههههد  السههههههيد   د/ رئههههههيس اللجنههههههة ا جتمههههههاع بههههههذلر" بسههههههم   الههههههرحمن   

 الرحيم" والترحي  بالسادص   ضاء اللجنة الحضور  
 

ثهههههم بهههههد  سهههههيادتم بعهههههرل ومناقشهههههة جهههههدو  األ مههههها   لههههه  النحهههههو التهههههال   
:- 

 

 الماادقات - و :  
 

المواا   لساب  المنع د ا  يوم األحدالتادي   ل  محضر ا جتماع ا    
  م94/4/9106

 

  ال ــــــرار  
  

  الماادقــة      

 
 ثانيا الموضوعات :

 

الكتاب الوارد من السيد أ . د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  -1
وتنمية البيئة بخصوص الكتاب الوارد من السيد / امين عام المجلس األعلى 

ن استخدام عدد من الشركات المصرية واألجنبية والعاملة فى للجامعات بشأ
مصر لخرائط خاطئة لجمهورية مصر العربية تقوم بتضمين حاليب وشالتين 

 بالخطأ ضمن حدود السودان رغم كونها أراضى مصرية . 



 
 القــــــــرار

 

 أحيط المجلس علماً 
 

لشئون خدمة المجتمع الكتاب الوارد من السيد أ . د/ نائب رئيس الجامعة  -2
وتنمية البيئة بشأن تنظيم مركز الشرق األوسط األقليمى للنظائر المشعة 
للدول العربية ورشة عمل فى مجال "التطبيقات اإلشعاعية للتحاليل 

 م.11/1/2116 -14          الكروماتوجرافى " فى الفترة من
 القــــــــرار

 

 أعالن على جميع األقسام
 

رد من السيد أ . د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع الكتاب الوا -3
وتنمية البيئة بشأن تنظيم مركز الشرق األوسط األقليمى للنظائر المشعة 
للدول العربية ورشة عمل فى مجال "توكيد ورقابة جودة األجهزة 

 م.21/1/2116 -11     التشخيصية والعالجية " فى الفترة من
 القــــــــرار

 
 الن على جميع األقساماألع

 

الكتاب الوارد من السيد أ . د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  -4
وتنمية البيئة بشأن الدعوة لحضور ندوة تحت عنوان "الغذلء والتغذية فى 

م بقاعة المؤتمرات 31/5/2116رمضان" وذلك يوم الثالثاء الموافق 
 ة صباحاً .باإلدارة العامة للجامعة الساعة العاشر

 القــــــــرار
 

 أحيط المجلس علماً 
 

الكتاب الوارد من السيد أ . د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  -5
وتنمية البيئة بشأن الدعوة لحضور الملتقى األول لقطاعات خدمة المجتمع 
وتنمية البيئة بالجامعات المصرية تحت رعاية األستاذ الدكتور وزير التعليم 

لعالى بعنوان " أطفال بال مأوى .. الواقع والمستقبل " وذلك فى الفترة من ا
 م بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة بالجامعة . 5/2116/ 21-22

 القــــــــرار
 

 األعالن على جميع األقسام
 

بخصوص اللجنة المشكلة بشأن ابداء الرأى فى التعاقد مع مركز إستشارات  -6
البيئة لمكافحة القوارض والحشرات من عدمه أجتمعت اللجنة ونكنولوجيا 

 المشكلة من السادة :
 أ / أشرف عبد ربه حامد -2   م/ مصطفى طه عبد الحليم  -1
 أ / صابرين زهران -4  أ / هانى فؤاد عبد المقصود  -3



وقد قامت اللجنة باالطالع على قرار تشكيلها واألستفسار من السادة مسئولى 
التى يمكن أن تحوى قوارض أو حشرات مثل مسئولى المعامل ،  األماكن

معاون الكلية ، مسئولى السباكة ، رئيس العمال ، مدير إدارة الورش ، 
المشتريات والمخازن ، مشرف الحدائق ، مكتبة الكلية وتبين للجنة أنه 
بالفعل يوجد بعض الحشرات والقوارض ببعض األماكن ولكن ليست 

 ة وأوصت اللجنة باألتى :بالظاهرة الصارخ
 نظافة جميع المناور بالكلية ورفع جميع المخلفات  -1
 نظافة المنافذ الموجودة اعلى الورش  -2
 نظافة وترتيب وتنظيم المخازن الغير رسمية  -3
 رفع أى مخلفات ناتجة عن قص األشجار أو أى عمليات نظافة  -4
والقوارض كل ثالث شهور رش وتطهير االماكن التى تحوى هذه الحشرات  -5

 على األقل 
 

 القــــــــرار
 

 أرسال خطاب بالموافقة على التعاقد
 

 

بخصوص اللجنة المشكلة لدراسة موضوع تأجير الملعب الكبير وذلك  -1

لممارسة األنشطة الرياضية )كرة القدم( وذلك يومى األثنين والخميس من 
ستفادة من هذا الموضوع من كل أسبوع بواقع ثالث ساعات يومياً وكيفية األ

النواحى األجتماعية والرياضية والمادية للكلية والمجتمع لم يتم الرد من قبل 
 اللجنة .

 القــــــــرار
 

 عقدت اللجنة ولم يتم الرد حتى اآلن
 

بخصوص اللجنة المشكلة لدراسة موضوع الجمعية الفئوية بالكلية وكيفية  -1
 ه الجمعية لم يتم الرد من قبل اللجنة .األستفادة منه ولتحديد مكان لهذ

 

بخصوص اللجنة المشكلة لدراسة موضوع فتح النادى الصيفى بالكلية  -9
وكيفية إفادة الكلية والمجتمع المحيط بها وكيفية اإلستفادة من النواحى 
 األجتماعية والرياضية والمادية للكلية والمجتمع لم يتم الرد من قبل اللجنة .

 ارالقــــــــر
 

 عية من قبل السيد المحافظ متم حل الج
 

بخصوص حصول كلية الهندسة األلكترونية بمنوف على المركز األول فى  -11
 التميز البيئى .

 

 القــــــــرار
 

 اللجنة تهنئ الكلية على هذا األنجاز مع دوام التوفيق والتقدم



 
   -ما يستجد من أعمال :

   
 الواحدة ظهرفى تمام الساعة  وقد انتهت اللجنة من أعمالها   

                        
 وكيل الكلية                                                              

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                     
 

       
أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد                                                   

 محمد
 


