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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 (      الثالثة) الجلسة 

 م    42 11 /  11  /  42األحد الٌوم  
 

م وفى تمام الساعة  4211/ 11    /   42الموافق   (   األحد )   انه فى ٌوم      

صباحاً ً تم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  الثانٌة عشر ظهرا 

( وذلك بمكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة . برئاسة الثالثة )الجلسة 

 ل الكلٌة  وعضوٌة كل منوكٌ .  رمضان عبد الحمٌد محمد الشنوانًالسٌد أ.د / 

  -السادة:

 عضواً             سعٌد علً الصٌرفًالسٌد أ.د/  1

 عضواً             حسن محمد عبد الحافظ/ د.أ السٌد 4

 عضواً             محمد حمدي السٌد/ د السٌد 3

 عضواً             هند عبد العظٌم ملهطالسٌد د/  2

 عضواً              هناء أبو العٌنٌن تركًد/  السٌد  5

 سكرتٌر اللجنة       أمانً مصطفى دروٌش أبوشنب    6

 

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

 .بالسادة أعضاء اللجنة الحضور 

 -ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة جدول األعمال على النحو التالى : 
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 أوالً : موضوعات اإلحاطة : 

  م . 42/12/4211التصدٌق علً محضر الجلسة السابق بتارٌخ -1

 

زٌارة مدرسة سعد حشٌش الثانوٌة بمناوهلة ٌوم الثالثاءالموافق  بخصوص  -4
 م 41/12/4211

 
 

 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 
 
 

 زٌارة مدرسة التربٌة الفكرٌة بمنوف ٌوم األربعاء  بخصوص -3
 م.32/12/4211الموافق   

 
 

 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 
 

بخصوص  بخصوص زٌارة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوٌة بنات بمنوف ٌوم  -2
 م14/11/4211الثالثاء الموافق 

 
 

 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 
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األربعاء الموافق زٌارة مدرسة منوف الصناعٌة الثانوٌة بنٌن ٌوم    بخصوص   -5
 م .13/11/4211

 

 رارـــــــــــالق
 .أحٌط أعضاء اللجنة علماً 

 
بشأن إقامة ورشة عمل بالكلٌة تحت عنوان "تكنولوجٌا شبكات المحمول " ٌوم  -6

بقاعة االحتفاالت وٌحاضر الورشة المهندس  11/11/4211األثنٌن الموافق 
 /محمد حمور .

 

 رارـــــــــــالق
 اللجنة علماً أحٌط أعضاء 

 
بشأن ترشٌح أحد أعضاء هٌئة التدرٌس إللقاء محاضرة  بمدرسة نصر عبد الغفور  -2

الثانوٌة بنات بمنوف عن "التطور التكنولوجً والثقافة الرقمٌة والمعلوماتٌة ومدى 
 م .  41/11/4211تأثٌرها على طالبات المرحلة الثانوٌة " ٌوم الخمٌس الموافق 

 

 رارـــــــــــالق
 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 

 
 

 بخصوص زٌارة مدرسة منوف اإلعدادٌة الحدٌثة بنات. -1

  
 

 رارـــــــــــالق
 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 
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 بخصوص زٌارة مدرسة األسقفٌة الخاصة بمنوف . -1

 

 رارـــــــــــالق
 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 

 
بخصوص زٌارة مصنع حدٌد المصرٌٌن بالعٌن السخنة لإلطالع على أحدث - -12

 م 41/11/4211التكنولوجٌا فً مجال هندسة التحكم الصناعً ٌوم الخمٌس 

 

 رارـــــــــــالق
 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 

 
 

 موضوعات للمناقشة  -ثانٌاً :

الحدائق التً المذكرة المحولة إلٌنا من مدٌر وحدة متابعة بخصوص  -1
ٌوضح بها عدم توافر مصدر مٌاة بكل حدٌقة مما ٌتسبب فً إهدار 

   حٌث ٌتم نقل المٌاة لدى األحواض من مصدر بعٌد الوقت والجهد
 

 رارـــــــــــالق
 

 للعرض على مجلس الكلٌة

 

 متابعة المذكرة المحولة إلٌنا من وحدة الورش اإلنتاجٌة   -4

بضرورة تشغٌل عمالة من المهندسٌن  وفنٌٌن وعمال ومشرفٌن 
من السادة العاملٌن بالكلٌة بعد مواعٌد العمل الرسمٌة وبدون مقابل 

 مادي .  
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 رارـــــــــــالق
 للعرض على مجلس الكلٌة

 

متابعة مقترحات مركز الحساب العلمً بالكلٌة عن إعادة صٌاغة  -3
العاملة بالجامعة بحٌث تعطً  قواعد مالٌة والعرض على اإلدارة

 -1أجور مجزٌة للعاملٌن بهذه الواحدات من مدربٌن وفنٌٌن وإدارٌٌن.

 
 

 رارـــــــــــالق
أ/ خالد شحات الشامً , , تركً  أبو العٌنٌن د/هناء د/عصام نبٌل   ,   تشكٌل لجنة من

 لمتابعة الموضوع وإجراء الالزم 

 

 ثالثاً : ما ٌستجد من أعمال :
 

 

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

 

 ،،،،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام

                                                                        

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 

محمد الش نواينرمضان عبد امحليد أ .د/  


