
 محضر اجتماع
 لجنة شئًن خدمة المجتمع ًتنمية البيئة

 الثانيةالجلسة 
 م55/01/5105 األحد

 
م ً هههههه  تمههههههام السهههههها ة 55/01/5105المًا هههههه   األحههههههدانههههههو  هههههه  يههههههًم  

 ههههههباحا    تههههههم  نههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئًن خدمههههههة  العاشههههههرص ًالن هههههه  
( ًذلههههههه  بملتههههههه  ًليههههههه   الثانيهههههههةجتمهههههههع ًتنميهههههههة البيئهههههههة  الجلسهههههههة الم

اللليههههههة لشههههههئًن خدمههههههة المجتمههههههع ًتنميههههههة البيئههههههة   برئاسههههههة السههههههيد   د 
ً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   أ.د/عبد العظيم صبيح إبراهيم السيد 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     

 ن الرحيم  ًالترحي  بالسادص   ضاء اللجنة الحضًر  الرحم
 

ثهههههم بهههههد  سهههههيادتو بعهههههرل ًمناقشهههههة جهههههدً  األ مههههها   لههههه  النحهههههً التهههههال   
:- 

 

 الم ادقات - ً :  
 

يًم الثالثاء المًا   الت دي   ل  محضر ا جتماع الساب  المنعند        
55/9/5105  

 

  ـرارــــالنـ  
  

  الم ادقــة      
 

 :للمناقشةمًضً ات  -ثانيا  :                        
 

تنرير  ن قيام قطاع شئًن خدمة المجتمع ًتنمية البيئة بللية اليندسة  -0  

اإلللترًنية بعم  قا لة لزيارص مؤسسة الفتيات بسر  الليان ًذل  يًم 

 م بيد              إللتشا  المًاى  ًر ايتيا    7/01/5105



 ـرارــــــــالنـ
    

اإلطالع  لي تنرير النا لة ًتم اإلتفا   لي تنديم بعل الخدمات التي تم  

  ي إملان الللية  ن تندميا للمؤسسة  
   

تنرير  ن قيام قطاع شئًن خدمة المجتمع ًتنمية البيئة بللية اليندسة   -5

 اإلللترًنية بعم  قا لة لزيارص مدرسة التربية الفلرية بمنً  ًذل  يًم

  إللتشا  المًاى  ًر ايتيا   م بيد  8/01/5105 مًا   لخمي  ال

       

 ـرارــــــــالنـ
 

بعد اإلطالع  لي التنرير المندم من   د/  بد النا ر  بد الًاد    

محمد تم اإلتفا   لي تبرع   د/ سعيد ال ير ي بمبلغ ًقدرص ثالثة آ   

فيشاًي  لي التبرع جنية ،   د/  بد النا ر  بدالجًاد محمد ، د/ نًا  ال

   بشراء  جيزص حاس  آلي لعم  معم  متلام  يخدم المدرسة  

تنرير  ن الندًص المنامة بللية اليندسة اإلللترًنية تحت  نًان   براءص  -3

 م  51/01/5105الثالثاء المًا    اإلختراع   ًالمنامة يًم

 ـرارــــــــالنـ
ه المتميزيين من حيث تًجيو تم  رل ر يع المستًى من السادص األساتذ 

الطال  ال  األ ما  ًاألبتلارية اداريا  ً لميا  ًبالتال  يلًن تم الً ً  

  ال   ىدا  الندًص ًتحني  ما ى  ا يجابيات ًليفية األستفادص منيا

 ًرد من اإلدارص العامة للشئًن اليندسية بالجامعة اآلتي  -4

مدينة طلبة ىندسة منً  من مًضًع إحال  ًتجديد سًر ًمدخ   -0      

 الجيو الغربية 

متر مربع ًيتم  م  0541مًضًع بناء مدينة للطالبات  لي مسطح  -5    

طالبة داخ  األرل  518مطبخ   ًمطعم  بالدًر األرضي إلسلان 

 المخ  ة للللية  

 



 ـرارــــالنـ
من تم  رل ىذا المًضًع ًتحدث جميع   ضاء اللجنة  ل  السلبيات الت  تعًد 

 للعلم  نط ًتم  رل بدي  لذل  المًضًع ًىً ذل  العم  ًان الللية 
 م  سًر بين المدينتين    المنت   ًبالتال  المسا ة تلًن معنًلة بين 
 –المدينتين ًيلًن ل  مدينة ليا مدخ  مستن    المدينة النديمة للطالبات 

 طلبة  المدينة الحديثة للطلبة ( البًابو الخارجية  مام األسع  لل
 

مًضًع تخ يص نسبة من الفائل للًحدات ذات الطابع الخاص لحسا   -5

شئًن خدمة المجتمع ًتنمية البيئة لتحسين الللية داخليا  ًخارجيا  ًالحدائ  

ًالطرقات ًالشًارع بالللية ًالزيارات ًالنًا   من الللية إلي األمالن 

لغير حلًمية داخ  ال نا ية المختلفة ًالمؤسسات ًالم الح الحلًمية ًا

 محا ظة المنً ية  

 ـرارــــالنـ
المًا نة  ل  تخ يص النسبة من الفائل لحسا  شئًن خدمة المجتمع ًتنمية 

 البيئة
 

مناقشة المًضًع الؤج  من الجلسة السابنة ًىً تفعي  دًر   ضاء لجنة  -6

  داخ  ًخارج اللليةشئًن خدمة المجتمع ًتنمية البيئة  

 ـرارــــالنـ
 م تفعي  ل   ضً من اللجنة داخ  ًخارج الللية ت
 

الجامعة  ي  دد  م  قا لة متلاملة إلي شما  ًجنً  سيناء ً  ضائيا من  -7

 لليات الجامعة  

 ـرارــــالنـ
 المًا نة ًضرًرص تمثي  الللية    ىذه النا لة

 

تلث  الجامعة جيًدىا مع لليات الجامعة المنًط بيا ىذا األمر  لي  ن  -8

لل  العاملين ًطال  الجامعة  Cتلًن الجامعة ًللياتيا خالية من  يرً  

 ًالنيام بزيارات لل  اللليات  ي ىذا الشأن  



 ـرارــــالنـ
المًا نة  ل  ما تنًم بو الجامعة ًلليات الط     ىذا ال دد ًالعم   ل  سر ة 

 زيارص الللية
   

نات ًذل  لمرًر العربيات منيا مًضًع إزالة الحاجز المًجًد بمظلة اإلمتحا -9

 إلي الجراش  

 

 ـرارــــالنـ
 تم  رل ىذا المًضًع ًالتنفيذ باألزالة  

   

 مًضًع مالينة البن  األىلي بالللية حيث  نيا معطلة بإستمرار -01

 ـرارــــالنـ
المًا نة  ل  سر ة ًاخطار البن  األىل  بضرًرص ت ليح ىذه المالينة  ً األتيان 

 بغيرىا  
 

    مًضً ات لإلحاطة:  ثالثا  
 

تنرير  ن اجتماع مجل  إدارص مرلز اإلستشارات يًم األحد المًا    -0

 ـرارـــــــــالنـم 00/01/5105

  حيط   ضاء اللجنة  لما   

تنرير  ن اإليرادات ًالم رً ات ًالفائل لمرالز ًًحدات ذات الطابع  -5

 الخاص  

 ـرارــــالنـ
  لما    حيط   ضاء اللجنة 

 : ما يستجد من   ما     رابعا  
 
    الًاحدص ظيرا  ًقد انتيت اللجنة من   ماليا    تمام السا ة    

 

                                                                                  
 ية ًلي  اللل                                                    

 شئًن خدمة المجتمع ًتنمية البيئةل                                                         
   د/  بد النا ر  بد الجًاد محمد                                    


