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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م 34/23/3122  الثالثة  األحدالجلسة 

 

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحاًً   34/23/3122الموافق   األحدانه فى ٌوم      

( وذلك بمكتب  الثالثةتم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة )الجلسة 

أٌمن السٌد أحمد وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة . برئاسة السٌد أ.د / 

  -ل الكلٌة  وعضوٌة كل من السادة:وكٌ السٌد عمٌره . 

 عضواً             سعٌد علً الصٌرفًالسٌد أ.د/  1

 عضواً             عتلم المجٌد عبد جالل/ د.أ السٌد 3

 عضواً             حسن الوهاب عبد نرمٌن/ د السٌد 4

 عضواً             هانً أحمد الجوهريالسٌد د/  5

 عضواً              د/ مختارأحمد علً السٌد  6

 سكرتٌر اللجنة       دروٌشأمانً مصطفً    7

 

وقد بدأ السٌد أ.د/ رئٌس اللجنة االجتماع بذكر" بسم هللا الرحمن الرحٌم" والترحٌب    

ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة جدول األعمال على النحو  ، بالسادة أعضاء اللجنة الحضور

 -التالى :

   أوال:- المصادقات

م 32/22/3122الموافق  الثالثاءالتصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم    

 ــرارــــــــالق
  

.المصادقــة        
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 ج

 ثانٌاً : موضوعات اإلحاطة : 

 

البرنامج العلمً األول ألنظمة تشغٌل وصٌانة وتسوٌق األجهزة الطبٌة  -2
بنقابة المهندسٌن بالمنوفٌة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

 جامعة المنوفٌة.  -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة
 

 رارـــــــــــالق         
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً       

 
 

 موضوعات للمناقشة  -: ثالثاً 

 
 

 متابعة حالة الحدائق بالكلٌة. -2

 القـــــــــــرار
 

 حالة الحدائق جٌدة وبها رزاعات متنوعة تكفً لتزٌٌن الكلٌة بالكامل       
 

 مبانً األقسام العلمٌة بالكلٌة . -3
 

 رارـــــــــــالق         
 متابعة األقسام العلمٌة بالكلٌة 

 

 العاملٌن بالكلٌة بالنباتات .كٌفٌة تزٌن مكاتب  -4

 القـــــــــــرار     
 

فً عمل اإلجراءات الالزمة لتزٌٌن مخاطبة مدٌر وحدة الحدائق 
 المكاتب بالكلٌة
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 تقنٌة تجمٌع القمامة وتصنٌفها وكٌفٌة اإلستفادة منها.  -5

 القـــــــــــرار
 

 صناف لصالح العمال ومخاطبة كٌفٌة تصنٌف القمامة لثالث أدراسة  
 الجهات المختصة لمناقشة ذلك وعرضة علً مجلس الكلٌة 

 

 دراسة تجهٌز أرضٌة الملعب الكبٌر بالكلٌة بالنجٌله الطبٌعٌة.  -6

 القـــــــــــرار                           
 طلب لدراسة تجهٌز أرضٌة الملعب بالنجٌلة الطبٌعٌة          
 

 اإلستفادة من المشتل الموجود خلف الورش.دراسة   -7
  

 القـــــــــــرار

االستفادة بزراعة النباتات لصالح العاملٌن بها وعقد إجتماع          
لوحدة الحدائق لدراسة الموضوع نظرا لخبرتهم بالموضوع واقتراح 

 إلقامة معرض لتسوٌق هذه الزراعات 

 
 

  : ما ٌستجد من أعمال : رابعاً 

 

 فً بداٌة الفصل الدراسً الثانً . 62462زٌارة علمٌة لمستشفً   -2
 

 القـــــــــــرار

 الترتٌب لعمل هذه الزٌارة       
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إقتراح لعمل زٌارة مٌدانٌة علمٌة للمصانع بمدٌنة السادات خالل   -3

 الفصل الدراسً الثانً .

 القـــــــــــرار

 إقترحت اللجنة عمل زٌارة لمصنع حدٌد تسلٌح عز         

 إجتماع مع مدٌر الورش اإلنتاجٌة .  -4

 القـــــــــــرار
إعداد تقرٌر عن مدي اإلستفادة من الورش اإلنتاجٌة ومقابلة جمٌع 

 األطراف المختصة بها 

 

  وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة الثانٌة عشر ظهراً  .  

 

 

 ،،،،،، بقبول وافر التحية واالحترام وتفضلوا

                                                                        

 

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة
 


