
Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering 

Vice Dean’s Office for Community 

Services and Environmental Affairs 
 

 
 ٌةـنوفـة المــامعــج

 ةــــترونٌـلكــة اإلندسـة الهـــكلٌ
مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

 ........)        (املرفقات: .........                           م    9102/       /    التاريخ:                            ... .............الرقم: ...
 

  

 2558665/847 – 2556224/847 2556267/847تليفون: 23823منوف، رمز بريدى  محافظة المنوفية، جمهورية مصر العربية،
Egypt– 32952, Menouf – Tel: +2 048 3661334, +2 048 3661518, +2 048 3660716, FAX:+2 048 3661518   

 

 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م 72/11/7112  الثالثاء  الثانٌةالجلسة 

 

م وفى تمام الساعة العاشرة  72/11/7112الموافق   الثالثاءانه فى ٌوم      

( وذلك  الثانٌةصباحاً ً تم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة )الجلسة 

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

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

 عضواً             سعٌد علً الصٌرفًالسٌد أ.د/  1

 عضواً             عتلم المجٌد عبد جالل/ د.أ السٌد 7

 عضواً             حسن الوهاب عبد نرمٌن/ د السٌد 3

 عضواً             هانً أحمد الجوهريالسٌد د/  4

 عضواً              د/ مختارأحمد علً السٌد  5

 سكرتٌر اللجنة       أمٌرة السٌد بركات   6

 

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 72/11/7112التصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم األحد الموافق    

 ــرارــــــــالق
  

.المصادقــة        
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 ج

 : موضوعات اإلحاطة : ثانٌاً  

 

ٌوم اإلثنٌن  الثانوٌة بنات بمنوف مدرسة نصر عبد الغفوربخصوص زٌارة  -1
 5/11/7112   الموافق

 

 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً       
 

 11/7112/ 2بخصوص زٌارة  مدرسة األقباط اإلبتدائٌة ٌوم األربعاء الموافق  -7
 

 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً       
 

 13/11/7112ٌوم الثالثاء الموافق  اإلعدادٌة بخصوص زٌارة مدرسة برهٌم  -3
 رارـــــــــــالق

 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 
 

  12/11/7112بخصوص زٌارة مدرسة  الحدٌثة بنات بمنوف ٌوم األحد الموافق  -1
 

 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 
 

  75/11/7112   ٌوم األحد الموافق  مدرسة الثانوٌة الصناعٌة بنٌن بمنوف  -7

 
 رارـــــــــــالق
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 أحٌط أعضاء اللجنة علماً         
 

مدرسة المتفوقٌن للعلوم والتكنولوجٌا بالغربٌة ٌوم األربعاء الموافق  -6
72/11/7112 

 

 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً        
 

 

 موضوعات للمناقشة  -: ثالثاً 

 
 القدم بأقل التكالٌفبخصوص تجهٌز ملعب كرة   -1

 
 

 

 رارـــــــــــالق

 

  عمل التجهٌزات الالزمة من تسوٌة األرضٌة باللٌزر وتأهٌلها لزراعة

 النجٌلة بالملعب 

  دراسة لتنجٌل ملعب كرة القدم بإستخدام الخبرات المتاحة فً الكلٌة وٌتم

 شراء نجٌلة جدٌدة وتنمٌتها علً مساحة أكبر حتى ٌتم استكمال الملعب .

 عبارة عن نصف الملعب حتى ٌكتمل  ٌتم عمل هذا علً مرحلتٌن كل مرحلة 

 
 

فً الخامس للدراسات والبحوث البٌئٌة بخصوص الدعوة للمشاركة فً المؤتمر  -7
الغردقة تحت عنوان " نحو  –أبرٌل بفندق هاواي لوجاردن  4-1الفترة من 

 آفاق جدٌدة للتنمٌة الشاملة .

 القـــــــــــرار
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األقسام وحث السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالمشاركة فً هذا  مخاطبة
 المؤتمر .
 

 بخصوص الجرار الزراعً بالكلٌة . -3
 

 رارـــــــــــالق
 

         اإلسراع فً عمل الالزم نحو صٌانة الجرار 
 

 

  : ما ٌستجد من أعمال : رابعاً 

 

 

 

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

 

 ،،،،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام

                                                                        

 

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 

 أ .د/أ مين الس يد امحد الس يد معريه

 


