
 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 الثالثة الجلسة
 م72/11/7116 األحد

 

م و هههههه  تمههههههام السهههههها ة 72/11/7116الموا هههههه   األحههههههدانههههههو  هههههه  يههههههوم  
العاشههههههرص والناههههههت  اههههههباحال ل تههههههم   ههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة 

( وذلهههههت بمكتهههههل وكيههههه  الكليهههههة الثالثهههههةلجلسهههههة المجتمهههههع وتنميهههههة البيئهههههة  ا
لشهههههههئون خدمهههههههة المجتمهههههههع وتنميهههههههة البيئهههههههة برئاسهههههههة السهههههههيد   د /  بهههههههد 

وكيههههه  الكليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع   -النااهههههر  بهههههد الجهههههواد محمهههههد 
 -وتنمية البيئة  و ضوية ك  من السادص:

  ضوال   مجدي  بد الستار قطل السيد   د/ 1

  ضوال  د/  سامة  وزي زهرانالسيد  7

  ضوال  السيد د/ إيهال  زيز خلي   3

  ضوال  السيد د/ جال   بد المجيد  تلم 4

  ضوال   حمد السيد  رغ السيد د/  5

 " سكرتير للجنة"  السيدص /  غادص حسين شرابي  6

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

 اء اللجنة الحضور  الرحيم" والترحيل بالسادص   ض
 

ثهههههم بهههههد  سهههههيادتو بعهههههرل ومناقشهههههة جهههههدو  األ مههههها   لههههه  النحهههههو التهههههال   
:- 

 

 الماادقات - و :  
 

الموا    األحدالتادي   ل  محضر ا جتماع الساب  المنع د    يوم     
  م31/11/7116

 

  ال ــــــرار  
  

  الماادقــة      

 
  ثانيا الموضوعات :

 

لوارد من السيد أ. د/ نائب رئيس الجامعة بخصوص الكتاب ا -1
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن  ندوة تحت عنوان " 
الشباب وقضايا العصر " وذلك يوم األربعاء الموافق 



م بقاعة المؤتمرات باإلدارة العامة لمجامعة الساعة 03/11/6312
اهيم فضيمة أ. د/ شوقى ابر  العاشرة صباحًا والمتحدث فى الندوة

 . عالم مفتى الديار المصرية
 رارــــــــالق

 إحاطة جميع أقسام الكمية      
 . 75075بخصوص موضوع التبرع لمستشفى سرطان األطفال  -6

 رارــــــــالق
 يتم العرض عمي لوحة اإلعالنات بالكمية       
بخصوص األسبوع البيئى الرابع بالجامعة يوم األثنين الموافق  -0

 م . 17/16/6312م إلى 16/16/6312
 رارــــــــالق

 م16/16/6312يتم إرسال وفد من الكمية لمجامعة وذلك يوم      
بخصوص الكتاب الوارد من أ. د/ نائب رئيس الجامعة لشئون  -4

خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن ضرورة األنتظام فى دورة انعقاد 
ن والموائح المنظمة الجمسات لمجمس اإلدارة   وذلك وفقًا لمقواني

 لموحدات والمراكز ذات الطابع الخاص . 
 رارــــــــالق

 أحيط أعضاء المجنة عمماً       
بخصوص األسبوع البيئى لمكمية والذى يبدأ فاعميتة يوم األحد  -7

 م .5/16/6312م حتى األربعاء الموافق 4/16/6312الموافق 
 رارــــــــالق 



يات اإلسبوع البيئي بالكمية من قبل السادة أعضاء يتم اإلشراف عمي فاعم      
 لجنة شئون خدمة المجتمع ةتنمية البيئة بالكمية 

 بخصوص الندوات المقدمة فى األسبوع البيئى لمكمية .  -2
 رارــــــــالق

األحد                                           ودوة ححج عىىان " بيج العائلت

 م4/23/3126
 

 

األثىيه                     " ححدياث المرحلت الراهىتححج عىىان "  ودوة  

 م5/23/3126
 ويلقيها الصحفً واألعالمً الكبير     أ / حمدي رزق           

     
 

الثالثاء                     ودوة ححج عىىان " الهىدست والبىاء المجخمعً "      

 م6/23/3126

 بى العسم ويلقيها أ.د/ عاطف أ        

 

 األربعددددداء     " الجيدددددا الصددددداعد والمىاهددددد  الهىدسددددديت وددددددوة  ححدددددج عىدددددىان "          

 م7/23/3126
 ويلقيها د/ عصام وبيا       أ/ مدير اإلدارة الخعليميت         

بخصوص الكتاب الوارد من أ. د/ نائب رئيس الجامعة لشئون  -5
ا بصدد تنظيم خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن جامعة المني

المؤتمر الدولى األول تحت عنوان " رؤية مستقبمية لتحدى األعاقة 
 م .6315مارس  65 – 62" وذلك فى الفترة من 

 رارــــــــالق
 أحيط أعضاء المجنة عمماً      

 

بخصوص الكتاب الوارد من أ. د/ نائب رئيس الجامعة لشئون  -8
قازيق بصدد عقد خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن جامعة الز 

الوقاية من العنف  –المؤتمر األول بعنوان " تحقيق األمن الفكرى 
 م . 6315أبريل  4-0واألرهاب " وذلك فى الفترة من 



 رارــــــــالق
 أحيط أعضاء المجنة عمماً       

 

 

بخصوص أجتماع مجمس إدارة نادى تكنولوجيا المعمومات بالكمية  -9
 م .  66/11/6312يوم الثالثاء الموافق 

 

   -ما يستجد من أعمال :
 

 االواحدة ظهروقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة    
                        

 وكيل الكلية                                                              
ئون خدمة المجتمع لش                                                            

 وتنمية البيئة
 

       

أ.د/ عبد الناصر                                            
 عبد الجواد محمد


