
 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 الجلسة الثامنة
 م03/4/7302األحد 

 
م واهههههههو تمهههههههام السههههههها ة 03/4/7302انهههههههم اهههههههو يهههههههوم األحهههههههد الموااههههههه  

العاشههههههرص والناههههههت  اههههههباحال ل تههههههم   ههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة 
المجتمهههههع وتنميهههههة البيئهههههة (الجلسهههههة الثامنهههههة  و لههههه  بم تههههه  و يههههه  ال ليهههههة 
لشهههههههئون خدمهههههههة المجتمهههههههع وتنميهههههههة البيئهههههههة برئاسهههههههة السهههههههيد   د /  بهههههههد 

و يههههه  ال ليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع   -النااهههههر  بهههههد الجهههههواد محمهههههد 
 -ة البيئة  و ضوية    من السادص:وتنمي

  ضوال  السيد   د/ مجدي  بد الستار قط   0

  ضوال  السيد د/  سامة اوزي زهران 7

  ضوال  السيد د/ إيها   زيز خلي   0

  ضوال  السيد د/ جال   بد المجيد  تلم 4

  ضوال  السيد د/  حمد السيد ارغ  5

 " س رتير للجنة"  السيدص /  غادص حسين شرابي  6

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

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

 
 الماادقات - و :  

 
التادي   لو محضر ا جتماع الساب  المنع د او يوم األحد المواا      

 م 76/0/7302
 

  القــــــرار  
  

 المصادقــة .    
 

 
 



 ثانيا الموضوعات : 
 

بخصوص اقتراح أن يكون الشارع بين الكمية والمستشفي في إتجاه واحد  -1
 وكذلك عدم وقوف السيارات أمام مدخل الكمية .     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           القــــــرار                                                                                                                                                    
ىذا االقتراح يقمل من تزاحم السيارات والموتوسيكالت في الشارع يرسل ىذا 

االقتراح لمسيد / رئيس مجمس مدينة منوف واعطاء توجييات سيادتو لمرور 
منوف لعمل المطموب حيث توجد إعاقة لمطالب والطالبات من تكدس 

 السيارات .
يا بشأن فتح باب التقدم في بخصوص أكاديمية البحث العممي والتكنولوج -2

 برنامج تنافسي في مجال االبتكار واالختراع " القاىرة تبتكر "
 القــــــرار

يتم وضع موضوع " القاىرة تبتكر " عمي البوابة االلكترونية لمكمية وكذلك 
 االعالن الورقي لمطالب مع تعريف الطالب بالموقع .

 
 بخصوص موضوع زيارة لجنة التميز البيئي بالجامعة لمكمية وما تم فييا  -3

 القــــــرار
تم مناقشة ما تم في الزيارة وما ىي االيجابيات والسمبيات التي طرحتيا 

 المجنة وكيفية العالج ليا .
بخصوص موضوع قرعة الحج وحصة نادي أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  -4

. 
 القــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .    
 
بخصوص الزيارة التي تمت من الكمية إلي مدرسة المتفوقين بالمنوفية وما  - 5

 تم فييا .



 
 القــــــرار

 
تمت الزيارة من السادة أعضاء ىيئة التدريس والتمييد لعمل بروتوكول تعاون 

 بين المدرسة والكمية .
 
منو " والتي أقيمت يوم األربعاء بخصوص ندوة " مرض االيدز وكيفية الوقاية  -6

 م .26/4/2117الموافق 
 

 القــــــرار
 

 أحيط المجمس عممًا . 
 بخصوص ترميم السمم بالمبني الرئيسي أمام المصعد بالدور الثالث . -7
 

  القــــــرار  
  

 سرعة تنفيذ الترميم .
 

 ما يستجد من أعمال : 
 
من أعضاء ىيئة التدريس باألقسام لإلشراف عمي  11 تم إقتراح -1

 المشاريع اليندسية لمدرسة المتفوقين بالمنوفية .
 

  القــــــرار  
 

  الموافقة عمي االقتراح مع تنفيذ التعاون



 
 الواحدة ظهراوقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   
 

                        
 وكيل الكلية                                                              

لشئون خدمة المجتمع وتنمية                                                             
 البيئة

 
       

أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد                                            
 محمد

 

 
 


