
 اعمحضر اجتم
 لجنة شئًن خدمة المجتمع ًتنمية البيئة

 الثالثةالجلسة 
 م22/11/2115 األحد

 

م ً هههههه  تمههههههام السهههههها ة 22/11/2115المًا هههههه   األحههههههدانههههههو  هههههه  يههههههًم  
 ههههههباحا    تههههههم  نههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئًن خدمههههههة  العاشههههههرص ًالن هههههه  

( ًذلههههههه  بملتههههههه  ًليههههههه   الثالثهههههههةالمجتمهههههههع ًتنميهههههههة البيئهههههههة  الجلسهههههههة 
المجتمههههههع ًتنميههههههة البيئههههههة برئاسههههههة السههههههيد   د / اللليههههههة لشههههههئًن خدمههههههة 

ًليهههههه  اللليههههههة لشههههههئًن خدمههههههة   - بههههههد النا ههههههر  بههههههد الجههههههًاد محمههههههد 
 -المجتمع ًتنمية البيئة  ً ضًية ل  من السادص:

 عضوا   السيد أ.د/سعيد علي الصيرفي  1

 عضوا   السيد أ.د/عبد العظيم صبيح إبراهيم 2

 عضوا   السيد د/ أسامة فوزي زهران  3

 عضوا   السيد د/ إيهاب عزيز خليل  4

 عضوا   السيد د/جالل عبد المجيد عتلم  5

 " سكرتير للجنة"  غادة حسين شرابي  ة / السيد 6

 
ًقههههههههد بههههههههد  السههههههههيد   د/ رئههههههههي  اللجنههههههههة ا جتمههههههههاع بههههههههذلر  بسههههههههم     

 الرحمن الرحيم  ًالترحي  بالسادص   ضاء اللجنة الحضًر  
 

اقشهههههة جهههههدً  األ مههههها   لههههه  النحهههههً التهههههال  ثهههههم بهههههد  سهههههيادتو بعهههههر  ًمن 
:- 

 

 الم ادقات - ً :  
 

يًم األحدالمًا   الت دي   ل  محضر ا جتماع الساب  المنعند        
25/11/2115  

 

  ـرارــــالنـ  
  

  الم ادقــة      
 
 

  للمناقشة:مًضً ات  -ثانيا  :                        
 

1 
  ـرارــــالنـ
ية ًالمستشف  بو   مدص  ناره مستيللة ًمطلً  تغييرىا خً ا  شارع اللل -

لًقً يا  ل  الطال   ثناء مرًرىم من ىذا الشارع إل  مدخ  الللية مع طل  



 زالة األلشا  الت   مام مًلد الليرباء بالللية حيث  نيا تغل  شبلة التيًيو 
 للمًلد  

  ـرارــــالنـ 
  

ارص شارع الللية ًالمستشف  مع طل   م  خطا  لرئي  مجل  المدينة ألن
إزالة األلشا  المًجًدص    الشارع  مام المًلد حيث  نيا تغل  شبلة التيًية 

 للمًلد  
  

سهههيتم ارسههها  بيانهههات المرتههه  ًاألضههها ات  ً األسهههتنطا ات   للههه  العهههاملين  -2
بالجامعة ًللياتيا ًذل   بر التليفًن الخاص بحضرتو  ًالمطلً  ىنا خذ له  

الييئهههة  –ام التليفًنهههات للههه  العهههاملين باللليهههة    ضهههً ىيئهههة التهههدري   رقههه
  ما  الللية ( برغبتيم   –مًظف  الللية  –ميندس  الللية  –المعاًنة 

  ـرارــــالنـ 
 

تم العر  ًالمناقشة ًجارى تجميع التليفًنات للعاملين بالللية من     
  الراغبين  

 

 

الًزارص للشئًن ال حية لمرا هاص النظا هة بخ ًص الخطا  الًارد من ًلي   -3
العامههة باللليههة ًايجههاد  ً يههة لجميههع المخالفههات ذات غطههاء ًبداخلههة لههي  
لًضع المخلفهات  يهة ًالتدلهد  له  نظا هة دًرات الميهاه ًاسهتخدام المطيهرات 
 ًال ابًن ًغسي  ًتطيير الخزانات ًتسيي  مدمًرية المرا نيين ال حيين   

  ـرارــــالنـ 
  

تم العر  ًمًالمناقشة ًتللي  معاًن الللية ًرئي  العما  للنيام بيذه     
 الميام  

 

د ًص لألجتماع الثان  اللجنهة اليندسهية العلميهة أللتشها  المًاىه  األبتلاريهة  -4
للمًا نهة  له  الننهاط  8/12/2115ًاألخترا ية ًذل  يهًم الثالثهاء المًا ه  
   من حيث   ماليم األبدا ية   األساسية أللتشا  ًترتي  ىذه المًاى

  ـرارــــالنـ 
  

 المًا نة  ل  األجتماع       
  
 
 بخ ًص  م  قا لة ىندسية لزيارص اللمدار  ال نا ية   -5

  ـرارــــالنـ 
  

تم تللي  د / جال   بد المجيد  تلم للتنسي  ًالترتي  للزيارات الخارجية     
  ًزيارص مدرسة منً  ال نا ية  

 



 مهه  قا لههة مههن اللليههة إلهه  مستشههفيات منههً  العامههة للتعههر   لهه  األجيههزص  -6
الطبيههة ًالمشههارلة  هه  ًضههع المًا ههفات الطبيههة ًاألسههتالم لجميههع األجيههزص 

 الطبية بالمستشف  
 

  ـرارــــالنـ 
  

تمت المناقشة ًتللي  د / جال   بد المجيد  تلم لتحديد الزيارص مع إدارص 
 المستشف   

 
 

قيام السادص   ضاء لجنة شئًن خدمة المجتمع ًتنمية البيئهة ًدًرىهم  اقتراح -7
 اليام    اآلت  

 ا( المههرًر  لهه  جميههع األدارات ًاألقسههام ًدًرات الميههاص ًالحههدائ  ًالطرقههات 
ًالمعام  بالللية ًالًحدص العالجية  ً م  تنرير  ن المشال  النائمهة ًليفيهة 

 حلًليا
ت ًالنًا ه  الته  ينهًم بيها قطهاع شهئًن خدمهة   ( حضًر ل  النهدًات ًالزيهارا
 المجتمع ًتنمية البيئة بالللية  

  ج( األقتراحات الشيرية لل   ضً قب   م  اللجنة باسبًع 
  ـرارــــالنـ 

  

    المًا نة  ل  األقتراح
 

 مًضًع الزيارص المحتملة إل  شما  سيناء ًجنً  سيناء   -8
  ـرارــــالنـ 

  

  ًجنً  سيناء  ل  مستًى الجامعة تم ترشيح لجنة بخ ًص زيارص شما
  شئًن خدمة المجتمع ًتنمية البيئة بالللية  

 
 

بخ هههًص مًضهههًع المظلهههة ًرد السهههيد   د/  مهههين  هههام الجامعهههة  لههه  ىهههذا  -9
 المًضًع   

  ـرارــــالنـ 
  

المًا نة  ل  ما جاء بالمذلرص  الًاردص  من امين  ام الجامعة ًتر ع للعر  
   ل  مجل  الللية 
 بخ ًص طبي  الللية غير مًجًد بالًحدص   -11

 

  ـرارــــالنـ 
  

 ر ع مذلرص لعميد الللية    ىذا الشدن 
 

بخ ًص تللي  د /  سامة  ًزى زىران منظم لجميع الندًات  -11
 ًالمؤتمرات بالللية  

  
 



 ـرارــــالنـ
 

م لجميع الندًات زىران منظ ًزى مًا نة اللجنة  ل  تللي  د /  سامة 
 ًالمؤتمرات بالللية

 

بخ ههًص مًضههًع  قامههة المعههر  الثههان  لألبتلههارات ًاألخترا ههات يههًم   -12
م ههر الجديههدص ًالههذى  –بمنههر ق ههر البههارًن  مبهها   2115نههً مبر  22-23

 سينام تحت  شرا   لاديمية البحث العلم  ًالتلنًلًجيا   
  ـرارــــالنـ 
 قسام الللية لحضًر ىذا المعر    تم ارسا   ًرص إل  جميع  

  

 مهه  نههدًص بلليههة اليندسههة األللترًنيههة تحههت  نههًان   المجتمههع ًاألضههرار  -13
ال ههههنا ية المرئيههههة ًالسههههمعية ًالمحمههههً    ًالتهههه  سههههً  تعنههههد بتههههاري  

 م   29/11/2115
   

 ًن خدمة المجتمع ًتنمية البيئة  سيتم حضًر لجنة شئ
 

 لألحاطة: مًضً ات  -الثا   :ث                        
بخ ههًص مًضههًع  ههتح بهها   نضههمام   ضههاء جههدد لجمعيههة ر ايههة خريجهه   -1

 باشترا  خمسة جنييات  ن ل   ام جامعة المنً ية لمن يرغ     األنضمام 
  ـرارــــالنـ 

   حيط المجل   لما   
 

 ًص مذلرص للعر   ل  لجنة شئًن خدمة المجتمع ًتنمية البيئة بخ -2 
  د/  -اليدية المندمة من السادص   ضاء ىيئة التدري    د/ سعيد  ل  ال ر   

  د/  بد النا ر   بد الجًاد  إل  مدرسة التربية الفلرية  -نًا   حمد الفيشاًى 
بمنً  الت  تشتم   ل  ستة  جيزص حاس  آل  بجميع مر ناتيا ً جمال  

 سعرىم يندر بحًال  
    خمسة     جنية ( 

 ـرارــــلنـا
  

  ًالمزيد من األ ما  الخيرية للمجتمع المحيط بالللية  حيط المجل   لما  

 : ما يستجد من   ما    رابعا   

    الًاحدص ظيرا  ًقد انتيت اللجنة من   ماليا    تمام السا ة    
 

 ًلي  الللية                                                     
 لشئًن خدمة المجتمع ًتنمية البيئة                                                       

 
 ر  بد الجًاد محمد  د/  بد النا                                    
 
 


