
 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 الثانية الجلسة
 م03/03/6306 األحد

 

م و هههههه  تمههههههام السهههههها ة 03/03/6306الموا هههههه   األحههههههدانههههههو  هههههه  يههههههوم  
حاً ً تههههههم  مههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة العاشههههههرص والناهههههه   اههههههبا

( وذلههههههب بميتهههههي وييههههه  اليليههههههة األلههههه المجتمهههههع وتنميهههههة البيئههههههة  الجلسهههههة 
لشهههههههئون خدمهههههههة المجتمهههههههع وتنميهههههههة البيئهههههههة برئاسهههههههة السهههههههيد   د /  بهههههههد 

وييههههه  اليليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع   -النااهههههر  بهههههد الجهههههواد محمهههههد 
 -وتنمية البيئة  و ضوية ي  من السادص:

  ضواً   مجدي  بد الستار قطي /السيد   د 0

  ضواً  د/  سامة  وزي زهرانالسيد  6

  ضواً  السيد د/ إيهاي  زيز خلي   0

  ضواً  السيد د/ جال   بد المجيد  تلم 4

  ضواً   حمد السيد  رغ السيد د/  5

 " سيرتير للجنة"  السيدص /  غادص حسين شراب   6

 
جتمههههههاع بههههههذير" بسههههههم   الههههههرحمن وقههههههد بههههههد  السههههههيد   د/ رئههههههي  اللجنههههههة اا  

 الرحيم" والترحيي بالسادص   ضاء اللجنة الحضور  
 

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

 

 الماادقات - وا:  
 

الموا   الثالثاء التادي   ل  محضر ااجتماع الساب  المنعمد    يوم     
  م62/9/6306

 

  المــــــرار  
  

  الماادقــة      

 
  ثانيا الموضوعات :

المتابعة الفنية إلدارة الحماية المدنية بمدرية أمن تقرير عن  -1
المنوفية بعد قياميا بالمرور عمى جميع منشأت الكمية متضمًا 



السمبيات واإليجابيات والشروط الواجب أتباعيا لضمان سالمة 
 لتقرير . وحماية المنشأت من الحريق والرد عمى ىذا ا

 القـــــــــــرار
لشئون خدمة  تم الرد عمى ىذا التقرير إلى السيد أ. د/ نائب رئيس الجامعة

 المجتمع والبيئة
 

بخصوص أنشاء أسرة أو جمعية عممية " المجتمع وتنمية البيئة  -2
 " بالكمية . 

 القـــــــــــرار
 ى الدخول فييا حتى اآلنتم أنشاء أسرة " المجتمع وتنمية البيئة " بالكمية وجار 

 

بشأن ترشيح عدد أثنين أو واحد من العاممين بالمكتب لحضور  -3
دورة تدريبية مع مديرى األدارات من خالل لجنة شبكة 

 الحاسبات . 
 القـــــــــــرار

 حـــــم الترشيــــت
 
بخصوص الزيارة إلى مجمس مدينة سرس الميان األربعاء  -4

 م. 12/11/2116الموافق 
 القـــــــــــرار

كانت زيارة ناجحة وتحققت كل األىداف من الزيارة وسيتم عمل بروتوكوالت 
 تعاون مع مجمس ومدينة سرس الميان

 



بخصوص الزيارة إلى مجمس مدينة ومركز الباجور يوم الخميس  -5
 م . 21/11/2116الموافق 

 القـــــــــــرار
زيارة وسيتم عمل بروتوكوالت كانت زيارة ناجحة وتحققت كل األىداف من ال

 ومركز الباجور تعاون مع مجمس مدينة 
 

وفية لمكمية يوم األربعاء الموافق قبخصوص زيارة مدرسة األس -6
 م. 5/11/2116

 القـــــــــــرار
تمت الزيارة من مدرسة األسقوفية إلى الكمية والتعرف عمى كل معالم الكمية من 

 معامل وورش وصاالت
 
 
يارة الكمية إلى المدرسة األسقفية وعمل بروتوكوالت بخصوص ز  -7

 م . 24/11/2116تعاون معيا يوم األثنين الموافق 
 القـــــــــــرار

 تمت الزيارة إلى مدرسة األسقوفية بمنوف
 

بخصوص الكتاب الوارد من السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة  -8
التى بشأن المشاكل التنظيمية والمالية ومقترحات التطوير 

 تواجو المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية . 
 القـــــــــــرار

 ىذا الموضوع ىتم الرد عمى الجامعة ف
 



بخصوص محضر األجتماع مع أتحاد وطالب الكمية ونقاط  -9
العمل لمطالب فى األنشطة البديمة كمتطمب أجبارى لمحصول 

 عمى شيادة التخرج .
 القـــــــــــرار

جتماع مع اتحاد وطالب الكمية وتباحث النقاط المطموبة من الطالب لخدمة تم األ
 المجتمع وتنمية البيئة

 
بخصوص تشكيل المجنة المنظمة والمشرفة عمى األعمال  -11

 ( دارسيين .4البديمة لمحو أمية )
 القـــــــــــرار

( 4)تم تشكيل المجنة المنظمة والمشرفة عمى األعمال البديمة لمحو أمية 
 دارسيين

 

بخصوص أجتماع السادة أعضاء العمل لألنشطة البديمة من  -11
السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والبعض من 

 شئون الطالب ورعاية الشباب والجداول المنظمة لذلك .
 القـــــــــــرار

ع مع السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة وبعض اتم عمل أجتم 
 لموظفيين القائميين بعمل األشراف عمى األعمال البديمةا

 

 بخصوص دور الكمية فى األسبوع البيئى لمجامعة .  -12
 القـــــــــــرار

 دور الكمية فى األسبوع البيئى لمجامعة
 



 
 
 

 بخصوص تشكيل مجمس أدارة مركز الحساب العممى بالكمية  -13
 القـــــــــــرار

 الحساب العممى بالكمية تشكيل مجمس إدارة مركز
 

لوحدة  2116/ 2115بخصوص العجز لمعام الجامعى  -14
 الورش األنتاجية بالكمية . 

 القـــــــــــرار
تم الرد عمى ىذا العجز لمسيد أ. د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة
 

بخصوص ما تم عرضة فى ندوة " المواطن فى البيئة  -15
 دامة " المست

 القـــــــــــرار
 أحيط المجمس عمماً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



بخصوص أعطاء خمسة جمسات من الجمسات العممية فى  -16
التدريب أو المعامل لمسادة أعضاء ىيئة التدريس المشاركة فى 

 العمل الميدانى االجبارى لمطالب داخل وخارج الكمية . 
 القـــــــــــرار

العممية فى التدريس أو  من الجمساتة جمسات موافقة المجنة عمى أعطاء خمس
 المعامل لمسادة المشاركين فى العمل الميدانى لمطالب

 

مطموب وضع خانة فى نتيجة الفرق عمى تأدية أوعدم تأدية  -17
 العمل المنوط بو الطالب ليذا العمل .

 القـــــــــــرار
 أحيط المجمس عمماً 

 
ة لألشتراك والتحكيم فى بخصوص زيارة ادارة منوف التعميمي -18

 لمموىوبين بالتعميم الذاتى . ISEFمعرض 
 القـــــــــــرار

 –تم زيارة إدارة منوف التعميمية بالتحكيم لألعمال البحثية لمطالب ) إدارة منوف 
 إدارة السادات ( –إدارة أشمون 

 
 بخصوص " ندوة بيت العائمة " بالكمية .  -19

 القـــــــــــرار
 ه الندوة وأمكانية القيام بياتم عرض ىذ

 



بخصوص الشارع بين الكمية والمستشفي والمخالفات التي  -21
 بالشارع .

 القـــــــــــرار
 إرسال خطاب إلى السيد رئيس مركز ومدينة منوف فى ىذا الشأن 

 

 انتشار التدخين بالكمية . -21
 القـــــــــــرار
ى األماكن العامة وتحديد مكان فى سيتم وضع لوحات أسترشادية لمنع التدخين ف

 ىذا الشأن وتطبق القوانيين المنظمة عمى ىذا الشأن
 

   -ما يستجد من أعمال :
 

 االواحدة ظهروقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة    
                        

 كلية وكيل ال                                                             
لشئون خدمة المجتمع                                                             

 وتنمية البيئة
 

       
أ.د/ عبد الناصر عبد                                           

 الجواد محمد
 


