
 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 التاسعة الجلسة
 م82/5/8102 األحد

 
م و ههههههه  تمهههههههام السههههههها ة 82/5/8102الموا ههههههه   األحهههههههدانهههههههم  ههههههه  يهههههههوم  
شههههههرص والناههههههت  اههههههباحال ل تههههههم   ههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة العا

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

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

  ضوال   مجدي  بد الستار قط  السيد   د/ 0

  ضوال  د/  سامة  وزي زهرانالسيد  8

  ضوال  السيد د/ إيها   زيز خلي   3

  ضوال  السيد د/ جال   بد المجيد  تلم 4

  ضوال   حمد السيد  رغ السيد د/  5

 " سلرتير للجنة"  السيدص /  غادص حسين شرابي  6

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

 الرحيم" والترحي  بالسادص   ضاء اللجنة الحضور  
 
ثهههههم بهههههد  سهههههيادتم بعهههههرل ومناقشهههههة جهههههدو  األ مههههها   لههههه  النحهههههو التهههههال   
:- 

 
 الماادقات - و :  

 
الموا   األحد التادي   ل  محضر ا جتماع الساب  المنع د    يوم     

  م31/4/8102
 

  القــــــرار  
  

 المصادقــة .    
 

 
 



  ثانيا الموضوعات :
 

بخصوص الكتاب الوارد من أ.د/ رئيس جامعة المنوفية بشأن دعوة  -1
الجامعات المصرية إلحداث نقمة نوعية نحو االسراع بالتنمية االقتصادية 
واالجتماعية والمشاركة والقيادة في اعداد المخططات التنموية بالمحافظات 

 المصرية .
  القــــــرار  

 . تمت المناقشة ووضع مقترحات تقوم الكمية بتنفيذىا    
 
بخصوص حصول الكمية عمي المركز األول عمي كميات الجامعة في التميز  -2

 البيئي .
  القــــــرار  

 . والتجييز لمعام التالى وأحيط المجمس عمما  تمت مناقشة     
 
د الكمية عمي ما تم بذلو في فتح مخازن المخمفات الشكر والتقدير لعمي -3

بالكمية واالستفادة منيا في بناء كراسي ومقاعد وترابيزات وكولديرات 
 و......لخدمة الكمية وطالبيا مرة ثانية .

  القــــــرار  
 . أحيط المجمس عمما      
 الكمية .الشكر والتقدير لعمال الكمية عمي ما بذلوة ويبذلوه في نظافة  -4

  القــــــرار  
 . أحيط المجمس عمما      
أىم االنجازات التي تمت من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمعام  -5

 م . 2116-2117
  القــــــرار  

 . أحيط المجمس عمما      



الخطة السنوية المقترحة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمعام  -6
 م . 2117-2118

  القــــــرار  
 . تم دراسة كل مقترحات الخطة وترفع إلى مجمس الكمية    
 
بخصوص عمل دليل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمعام  -7

 م . 2117-2118
  القــــــرار  

 . نوقش أىم بنود الدليل وأحيط المجمس عمما      
 
نجازه لقطاع شئون بخصوص عمل كتاب يحتوي عمي ج -8 ميع ما تم عممو وا 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية خالل العامين السابقين .
  القــــــرار  

 . أحيط المجمس عمما       
 
الوارد من الجياز المركزي  2117( لسنة 5بخصوص الكتاب الدوري رقم ) -9

أىيل الشباب لمتنظيم واإلدارة بشأن إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي لت
 لمقيادة بوحدات الجياز االداري لمدولة .

  القــــــرار  
 . أحيط المجمس عمما       
 

بخصوص صورة ما ورد إلينا من السيدة / وكيل أول الوزارة بأن حكومة  -11
في المجاالت  2118-2117اليند تعتزم تنظيم عدة برامج تدريبية لعام 

 التنموية الختمفة .
  ارالقــــــر   

 . األقسام بالكمية عمى تعرض    



 
بخصوص صورة ما ورد إلينا من السيد المواء / مدير أمن المنوفية بشأن  -11

التنسيق مع مديرية أمن المنوفية في حالة عقد ندوات تثقيفية لمطمبة فيما 
 يتعمق باألمن العام لمدولة .
  القــــــرار  

 . أحيط المجمس عمما          
 

وكيل  –بخصوص صورة ما ورد إلينا من السيدة الدكتورة / ىناء سرور  -12
الوزارة لمشئون الصحية بالمنوفية لمراعاه التعميمات الصحية الواردة من 

 وزارة الصحة حرصا عمي سالمة وصحة طالب الجامعة .
  القــــــرار  

 . أحيط المجمس عمما      
  

األوسط لمنظائر المشعة لمدول العربية بخصوص االحاطة بأن مركز تاشرق  -13
سيقوم بتنظيم ورشة عمل في مجال " استخدامات المواد النانومترية 

 والميكروئية في التشخيص والعالج االشعاعي " 
  القــــــرار  

 . تعرض عمى األقسام    
 

بخصوص كتاب األمانة العامة لوزارة الدفاع لمتنبيو عمي وحدات الجياز  -14
داري لمدولة بعدم التعامل مع " جمعية تواصل لمخدمات االجتماعية اال

" في أي مجاالت لكونيا ال تتبع القوات المسمحة وال  73ألبطال أكتوبر 
 ترتبط معيا بأي أنشطة .

  القــــــرار  
 . أحيط المجمس عمما       
 



التقدم  بخصوص كتاب أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا بشأن فتح باب -15
 لمموسم الثاني من برنامج " القاىرة تبتكر " .

  القــــــرار  
 . تعرض عمى األقسام    
 

 ما يستجد من أعمال : 
 االواحدة ظهروقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   
 

                        
 وكيل الكلية                                                              

لشئون خدمة المجتمع وتنمية                                                             
 البيئة

 
       

أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد                                            
 محمد

 
 

 


