
 ضر اجتماعمح
 لمجتمع وتنمية البيئةلجنة شئون خدمة ا
 الرابعةالجلسة 

 م32/23/3126األحد 
 

م و ههههههل تمههههههام السهههههها ة 32/23/3126انههههههو  ههههههل يههههههوم األحههههههد الموا هههههه   
العاشههههههرص والناههههههت  اههههههباحال ل تههههههم   ههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة 

( وذلههههههه  بملتههههههه  وليههههههه   الرابعهههههههةالمجتمهههههههع وتنميهههههههة البيئهههههههة  الجلسهههههههة 
ئهههههة برئاسهههههة السهههههيد   د /  بهههههد اللليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع وتنميهههههة البي

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

  ضوال  السيد   د/سعيد  لي الاير ي  2

  ضوال  السيد   د/ بد العظيم ابيح إبراهيم 3

  ضوال  السيد د/  سامة  وزي زهران  4

  ضوال  ز خلي  السيد د/ إيها   زي 5

  ضوال  السيد د/جال   بد المجيد  تلم  6

 " سلرتير للجنة"  السيدص /  غادص حسين شرابي  7

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

 الرحيم" والترحي  بالسادص   ضاء اللجنة الحضور  
 

لهههههل النحهههههو التهههههالل ثهههههم بهههههد  سهههههيادتو بعهههههرل ومناقشهههههة جهههههدو  األ مههههها    
:- 

 

 الماادقات - و :  
 

الموا    التادي   لل محضر ا جتماع الساب  المنع د  ل يوم األحد    
33/22/3126  

 

  ال ــــــرار  
  

  الماادقــة      
 

 الموضوعات -ثانيا ً:         
موافا  عقدت ندوة بقاعة المؤتمرات بااددارة الااماة بالمامااة ياوث الث ثاا  ال -1

 –أنواعااا   –أساااباب   –ث وتحااات عناااواف ل الكلااا  ال  اااو  22/12/2115
 .الكل  ال  و  عند األطكا  (  –الوقاية وطر  الا ج 

 

 ـرارـــــــــالقـ

 أحيط أعضا  ال منة ع ماً  



 
ث 13/12/2115تث عم  مهرماف ادسبوع البيئي الثالا  ماف األحاد الموافا   -2

ث بإحتكالياة  بياارة ت ياا  بماماااة 11/12/2115حتا  يااوث السماايو الموافاا  
 المنوفية .

 

 ـرارـــــــــالقـ

 أحيط أعضا  ال منة ع ماً  
 

وحااادة الماااودة بال  ياااة فاااي خااادد تنكيااال السطاااة التدريبياااة ل مهاااا  اددار   -3
والاام يف بال  ية ومط وب مدربيف مناسبيف لهله الدورات التدريبية ل ااام يف 

 بال  ية .
 

 ـرارـــــــــالقـ
 أحيط أعضا  ال منة ع ماً  

 

 ث 26/12/2115السبت  –برنامج ادحتكاالت بايد الماماة السنو   -4
 

 ـرارـــــــــالقـ

 أحيط أعضا  ال منة ع ماً  
 

سيتث عم  ندوة للو  االحتياماات الساخاة بال  ياة ودعاوة الطا ب والااام يف  -5
ف ل الممتمااو ولو  بمدرسااة التربيااة الك ريااة بمنااوة والناادوة تحاات عنااوا

ل مااو عماا  حك ااة لهااؤال  الطاا ب المويااوبيف وتو يااو لهااث  القاادرات الساخااة
 لهادات ت ريث

 ـرارـــــــــالقـ

 أحيط أعضا  ال منة ع ماً  
 

تحت عنواف ل م تقي التوظية والتدريب ل ماو ادلاترا   م تقيعم   إقتراح -6 
ماو  ومياة والساخاة لادد مف اللر ات المست كة والمخانو والمؤسسات الح

 .بالماماة سريمي ال  ية وسريمي ال  يات األسر  
 

 ـرارـــــــــالقـ

 أحيط أعضا  ال منة ع ماً  
 

التقرير اللاهر  المقادث ماف السايد الامياد / ناامي ال نيساي مادير عااث الهيئاة  -1
الاامة  لتا يث ال بار وما تث تنكيله في مما  محو األمياة طبقاا لبروتو اوالت 

 ااوف الموقاة مو الماماة الت
 ـرارـــــــــالقـ

 أحيط أعضا  ال منة ع ماً  



  
مبادرة ل مخار تاما  ل بالتاااوف بايف مامااة المنوفياة ولار ة مي روساوفت  -8

 مخر .
 

 ـرارـــــــــالقـ

 أحيط أعضا  ال منة ع ماً  
 

ة ل ماال رة اددارة الاامااة للاائوف سدمااة الممتمااو بلااقف ادحاطااة بتقرياار ناادو -9
الممتمو واألضرار الخناعية المرئية والسماية والمحمو  والتي تاث عقاديا 

 ث ب  ية الهندسة ادل ترونية بمنوة .29/11/2115يوث األحد المواف  
 

 ـرارـــــــــالقـ

 أحيط أعضا  ال منة ع ماً  
 

ماال رة اددارة الاامااة ل ملااروعات البيئيااة بلااقف رأ  ال منااة الملاا  ة مااف  -11
لئوف سدمة الممتماو وتنمياة البيئاة ب  ياات المامااة ع اي ماا انتهات  و   

 –االقتخااد المن لاي  –التربياة  –إلي  ال منة مرح ة األولي ل  يات ال راعة 
اآلداب التماارة  وفاو    ياة الحقاو  واآلداب  –الحقاو   –التربية النوعياة 

بهاا مساتقب ً بالمر   األو  مو اقتراح ال منة ممموعة مف التوخيات ل ام  
 -:واقترحت ال منة لهادات تقدير ل   مف ال  يات   .

االقتخاد    ية التربية   ية ال راعة
 المن لي

 التربية النوعية

 بيئة سارمية بيئة داس ية خيانة خيانة
 

 ـرارـــــــــالقـ

 أحيط أعضا  ال منة ع ماً  
 

أ.د / عبااد ع يهااا  مااائ ة المهرماااف ادساابوعي ل تمياا  البيئااي والتااي حخاا  -11
و يا    ياة الهندساة ادل ترونياة للائوف سدماة    الناخر عبد الماواد محماد
 الممتمو وتنمية البيئة .

 

 ـرارـــــــــالقـ

 أحيط أعضا  ال منة ع ماً  
 

 موضوع ما ينة الخرة والتي بال  ية والتاباة ل بن  األي ي فرع منوة . -12
 ـرارـــــــــالقـ



لبن  األي ي بال  ية إنسكاض التاام  ماها ل ثرة األعطا  بسخوص ما ينة ا 

تنق  ع ي مما أد  إلي ع وة الموظكيف عف التاام  ماها وإلا ل ث األمر 

 أف ي وف م انها مو الحمرة المسخخة لما ينة بن  مخر في م اف واحد .
 

 ما ينة الخرة بال  ية والتاباة لبن  مخر .حمرة  -13
 ـرارـــــــــالقـ

 يط أعضا  ال منة ع ماً أح 
 

بسخااوص ال يااارة المترقبااة مااف لمنااة المااودة و االل  لمنااة التمياا  البيئااي  -14
 بالماماة و يكية ظهور ال  ية في أبهي خوريا الممالية .

 

 ـرارـــــــــالقـ

تث مناقلة يلا الموضوع ومساطبة مدير عاث ال  ية لتدبير نكقات إخ ح باض 

 الحكر 
 

 مدس  ال  ية .بسخوص موضوع  -15
 ـرارـــــــــالقـ

 مساطبة مدير عاث ال  ية وتنكيل ما تث ط ب  مسبقا   
 

 بسخوص موضوع مواتير رفو المياه دستراحة ال  ية وم اب ال  ية . -16
 

 ـرارـــــــــالقـ
 

 إستاما  يلا الموضوع مو مدير عاث ال  ية   
 

 بسخوص فا ات ال يور . -11
 ـرارـــــــــالقـ

ساطبة مدير عاث ال  ية بتنكيل فا ات ال يور طبقا ل مل رة الماروضة م 

 مسبقاً  
 

بسخوص ط ب امتماع لمنة لئوف سدمة الممتمو وتنمياة البيئاة ماو اتحااد  -18
 ط ب ال  ية .

 ـرارـــــــــالقـ

يتث تحديد موعد مو رئيو إتحاد الط ب لمقاب ة أ.د/ و ي  ال  ية للئوف  

  نمية البيئةسدمة الممتمو وت
 



بسخااوص مااا تااث انمااا ه ل قوافاا  لمستلااكي منااوة الااااث و االل  الماادارو  -19
 الخناعية .

 

 ـرارـــــــــالقـ

 تث تل ي  قاف ة ل يارة مستلكيات منوة الاامة مف السادة األساتلة : 

و ي  ال  ية للئوف سدمة الممتمو    أ.د / عبد الناخر عبد المواد محمد  -1

  وتنمية البيئة

  يوسة  بدو محمد أ.د / سمير -3أ.د / ط  السيد ط                      -2

 د / م   عبد المميد عت ث  -5      الكيلاو      لا ر أ.د / عاد   -4

 ل بي      السيد السيد أ.د / رأفت  -1         البروانيأبو  يد أ.د / محمد  -6

إسماعي   عبد الرا   / محمدأ.د  -9         د / أسامة فو    يراف   -8

  رار

 ث . حمد   -11     

 . موضوع إقتراح الطاقة اللمسية ل   ية -21

 ـرارـــــــــالقـ

  أوخي المم و بارض الموضوع ع ي مم و ال  ية

 قتراح عم  ندوة تحت عنواف ل االدماف ومساطره ع ي الممتمو لا -21

 ـرارـــــــــالقـ

 وة .الموافقة ع ي عم  يله الند
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  . الواحدة ظهراً وقد انتهت ال منة مف أعمالها ف  تماث الساعة    
 

                                                                                  
 و ي  ال  ية                                                              

للئوف سدمة الممتمو                                                                      
 وتنمية البيئة

 
       

أ.د/ عبد الناخر عبد                                                   
 المواد محمد


