
 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 السابعة ةالجلس
 م72/3/7106األحد 

 

م واهههههههو تمهههههههام السههههههها ة 72/7/7106انهههههههم اهههههههو يهههههههوم األحهههههههد الموااههههههه   
العاشههههههرص والناههههههت  اههههههباحال ل تههههههم   ههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة 

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

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

  ضوال  السيد   د/سعيد  لي الايراي  0

  ضوال  السيد   د/ بد العظيم ابيح إبراهيم 7

  ضوال  السيد د/  سامة اوزي زهران  3

  ضوال  السيد د/ إيها   زيز خلي   4

  ضوال   بد المجيد  تلم  السيد د/جال  5

 " سلرتير للجنة"  السيدص /  غادص حسين شرابي  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   لهههههو النحهههههو التهههههالو  
:- 

 

 الماادقات - و :  
 

المواا   التادي   لو محضر ا جتماع الساب  المنع د او يوم األحد    
  م72/7/7106

 

  ال ــــــرار  
  

  الماادقــة      

 ثانٌا الموضوعات :
البات الكلٌة بمحو أمٌة  بخصوص موضوع تكلٌف جمٌع طالب وط -1

 . ( دارسٌن كمتطلب إجباري للحصول علً شهادة التخرج   4) 
أو تقدٌم مقترحات لألنشطة البدٌلة التً ٌمكن لطالب وطالبات       

 ( دارسٌن . 4الكلٌة القٌام بها كبدٌل لمتطلب محو أمٌة عدد ) 
 

 القــــــــرار
 



لطالب وطالبات الكلٌة ٌمكن كثٌرة بدٌلة  قامت اللجنة بأقتراح أنشطة
 ( دارسٌن4القٌام بها كبدٌل لمتطلب محو أمٌة عدد )

 : داخل الكلٌةالً : أو
المشاركة فً تجمٌل وتشجٌر وأعمال أخري للمظهر العام  -1

 للكلٌة .
المشاركة فً عمل الفتات ولوحات إسترشادٌة وإلكترونٌة  -2

 إلكترونٌة بالكلٌة .وغٌر 
المشاركة فً عمل لوحات إلكترونٌة لألقسام العلمٌة إلظهار  -3

ات القسم العلمٌة وإعطاء طالب القسم نبذة عامة علً إتجاه
 وأعمال أخري . 

المشاركة فً تكوٌن أجهزة القٌاس وأخري فً المعامل  -4
 العامة ومعامل األقسام بالكلٌة .

 المساعدة فً تنظٌم الجداول الطالبٌة بالكلٌة . -5
المشاركة فً تنظٌم الطالب والطالبات فً الدخول والخروج  -6

 .من أماكن المحاضرات والتمارٌن بالكلٌة 
المشاركة فً التنظٌم الداخلً لمكاتب ومخازن ودورات  -7

المٌاة والطرقات واألماكن المشجرة بالكلٌة وكٌفٌة التعامل 
 مع المسئولٌن لحل أي مشكلة .

والطالبات من المشاركة فً تنظٌم دخول وخروج الطالب  -8
 وإلً الكلٌة 

 المشاركة فً إظهار سور الكلٌة بمظهر ٌلٌق بالكلٌة . -9
العرض الدائم لألعمال الطالبٌة من مشارٌع ممتازة  -11

 وحصلت علً جوائز إلستفادة طالب الكلٌة منها .
 ثانٌاً : مركز ومدٌنة منوف 

 

مشاركة ومساعدة مرور منوف من حٌث عمل دوائر  -1
إلكترونٌة إسترشادٌة مفٌدة للمرور وكذلك العمل مع 

ونً لألماكن المنظومة المرورٌة فً عمل الدوالب اإللكتر
 المرورٌة .

المشاركة فً محو أمٌة الحاسب اآللً لألماكن والمصالح  -2
 الحكومٌة بمدٌنة منوف .

المشاركة فً التعلٌم الهندسً للمواضٌع الجدٌدة للمدارس  -3
 الصناعٌة من داخل " ورش عمل " 



من الكلٌة فً األعمال العامة مع مشاركة الطالب والطالبات  -4
ً واألجهزة الهندسٌة الطبٌة بمستشفٌات الدفاع المدن

 منوف وسنتراالت منوف ،........
المشاركة فً الزٌارات والقوافل الهندسٌة لجمٌع األماكن  -5

الحكومٌة والخاصة لنشر الوعً الهندسً لموظفً 
 وأهالً أماكن الزٌارات .

المشاركٌن فً األعمال العامة للمنطقة التعامل ٌحق للطالب  -6
 ولٌن التابعة لهم هذه األماكن .مع المسئ

لوكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ٌحق  -7
المنوط بها هذه األعمال التعامل مع القٌادات العلٌا بهذه 

السٌد األستاذ الدكتور / بعد موافقة والمحافظة المنطقة 
نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

 ذ الدكتور / رئٌس الجامعة .والسٌد األستا
  
وتنمٌة البٌئة بالكلٌة  بخصوص مهام لجنة شئون خدمة المجتمع -2

 زٌارتً قبل وبعد 
 .لجنة الجودة  -أ 
 لجنة التمٌز البٌئً من الجامعة . -ب 
 

 م .13/4/2116وحتى  3/4/2116خالل الفترة من  
 

 القــــــــرار
 

وتنمٌة البٌئة  لمجتمعمهام لجنة شئون خدمة اتم عرض موضوع   
و لجنة التمٌز البٌئً من زٌارتً لجنة الجودة بالكلٌة قبل وبعد 

لجنة الجامعة وتكلٌف كل عضو من أعضاء اللجنة بمهام تساعد 
 و لجنة التمٌز البٌئً من الجامعة .الجودة 

   -ما ٌستجد من أعمال :
   

  . حدة ظهراً الواوقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة    
 

                                                                            
 وكٌل الكلٌة                                                              

تمع لشئون خدمة المج                                                                     
 وتنمٌة البٌئة

أ.د/ عبد الناصر عبد                                                   
 الجواد محمد


