
 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 الرابعة  الجلسة
 م28/12/2116 األربعاء

 

م و هههههه  تمههههههام السهههههها ة 28/12/2116الموا هههههه   األربعههههههاءانههههههو  هههههه  يههههههوم  
 تههههههم  اههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة   العاشههههههرص والناهههههه   اههههههباحا  

( وذلهههههت بمكتهههههل وكيههههه  الكليهههههة الثالثهههههةالمجتمهههههع وتنميهههههة البيئهههههة  الجلسهههههة 
لشهههههههئون خدمهههههههة المجتمهههههههع وتنميهههههههة البيئهههههههة برئاسهههههههة السهههههههيد   د /  بهههههههد 

وكيههههه  الكليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع   -النااهههههر  بهههههد الجهههههواد محمهههههد 
 -وتنمية البيئة  و ضوية ك  من السادص:

  ضوا    مجدي  بد الستار قطل /السيد   د 1

  ضوا   د/  سامة  وزي زهرانالسيد  2

  ضوا   السيد د/ إيهال  زيز خلي   3

  ضوا   السيد د/ جال   بد المجيد  تلم 4

  ضوا    حمد السيد  رغ السيد د/  5

 " سكرتير للجنة"  السيدص /  غادص حسين شرابي  6

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

 الرحيم" والترحيل بالسادص   ضاء اللجنة الحضور  
 

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

 

 الماادقات - وا:  
 

الموا   األحد التادي   ل  محضر ااجتماع الساب  المنعاد    يوم     
  م22/11/2116

 

  الاــــــرار  
  

  الماادقــة      

 
  ثانيا الموضوعات :

 
تهنئة بحصول الكلية على المركز األول للتميز البيئى وحصول الكلية  -1

 على درع الجامعةوخطاب شكر وتقدير .

 رارــــــــالق



 أحيط أعضاء المجنة عمما       
 

           – 11/11فى أطار األحتفال باألسبوع البيئى الرابع للجامعة من  -1
م قامت كلية الهندسة األلكترونية باألحتفال  15/11/1116

م حتى 4/11/1116باألسبوع البيئى األول للكلية وذلك من 
 م بقاعة المؤتمرات بالكلية الندوات كاألتى :7/11/1116

 

م 4/11/1116ندوة " بيت العائلة " يوم األحد الموافق  -1
ف بحضور وتحدث فيها كبار المشايخ والقساوسة بمدينة منو

نخبة من أهالى مركز ومدينة منوف وبعض من السادة أعضاء 
 هيئة التدريس والهيئة المعاونة وموظفى وطالب الكلية . 

 

ندوة " تحديات الوقت الراهن " بوم األثنين الموافق  -1
الصحفى  –م وتحدث فيها األستاذ / حمدى رزق 5/11/1116

ضاء هيئة واألعالمى الكبير بحضور لضيف من السادة أع
 التدريس وموظفى وطالب الكلية وبعض من أهالى مدينة منوف . 

 

ندوة " الهندسة والبناء المجتمعى " يوم الثالثاء الموافق  -3
م وتحدث فيها أ . د/ عاطف السيد أبو العزم 6/11/1116

بحضور طالب الكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة . 

 
 
الصاعد والمواهب الهندسية " يوم األربعاء  ندوة " الجيل -4

م وتحدث فيها  د/ عصام نبيل   م ./ 7/11/1116الموافق 
راضى عويس ضيف مدير شركة البرمجيات بالقاهرة  أ./ سعيد 

 مصلحى عرفة  مدير عام األدارة التعليمية بمدينة منوف .

 رارــــــــالق
 أحيط أعضاء المجنة عمما       

 

ة تحت عنوان " التعليم من أجل األبتكار " وتحدث فيها تم عمل ندو -1
اللواء مهندس / باقى زكى يوسف يوم الثالثاء الموافق 

 م .13/11/1116

 رارــــــــالق



 أحيط أعضاء المجنة عمما       
 

مدرسة  -تم زيارة الكلية بعض المدارس مدرسه الحديثة بنات -3
من المدارس  والموهوبين –ومدرسة عمر الفارق  االسقفية

 .وذلك فى األسبوع البيئى األول للكلية  باألدارة التعليمية بمنوف 

 رارــــــــالق
 أحيط أعضاء المجنة عمما       

 

بشأن الخطاب الوارد الينا من السيد األستاذ الدكتورأ نائب رئيس  -4
الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى موضوع التعاقد 

لبيئة لمكافحة القوارض تشارات وتكنولوجيا امع مركز األس
 والحشرات .

 رارــــــــالق
 أحيط أعضاء المجنة عمما  تم أخطار إدارة الورش و      
 
  

تفاالت الجامعة وكلياتها باألسبوع البيئى الرابع للجامعة حبشأن أ -5
والذى تم تعميمة على جميع كليات الجامعة باسبوع أحتفال قبل 

ى الرابع للجامعة وهو األسبوع البيئة األول لجميع األسبوع البيئ
 كليات الجامعة وهذا عمل رائع ومثمر وبناء . 

 

لذا تتقدم كلية الهندسة األلكترونية بمنوف وخصوصا ً قطاع خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة بالكلية للسيد األستاذ الدكتور /  عبد 

مة المجتمع الرحمن السيد قزمان نائب رئيس الجامعة لشئون خد
بادتكم على العمل وتنمية البيئة  بخالص الشكر والتقدير لس

لجميع المدن والقرى والنجوع ألهالى المدينة الدئوب والوفير
وإعالء الجامعة وكلياتها بالخدمات المتميزة لقطاع شئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة وهذا واضح من قبل  وأذداد وضوحاً بعد

 امعة للكليات .األسبوع البيئى للج

 رارــــــــالق
 نشكر سيادته عمى المجهود والعمل الدئوب والوفير ألعالء الجامعة وكمياتها     

 



م بالحفل الغنائى " 16/11/1116يخصوص أحتفال الجامعة يوم  -6
بقاعة األحتفاالت بجميع المدرجات بكلية الحقوق الساعة السابعة 

 مساءاً .

 رارــــــــالق
 أعضاء المجنة عمما   أحيط     

 
 
 
 
طبقاً لما بذلته لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية من  -7

مجهودات فى الزيارات وندوات األسبوع البيئى األول للكلية نشكر 
 أعضاء اللجنة وخصوصاً أ . د/ أسامة فوزى زهران 

 أ . د/ جالب عبد المجيد عتلم 
 أ . د/ أيهاب عزيز خليل

 رارــــــــالق 
 عمل خطاب شكر لسبادتهم      

 

بخصوص الكتاب الوارد من أ .د/ عميد الكلية بشأن موافقة مجلس  -8
الجامعة على الضوابط الخاصة بصرف النسب الواردة بقرار لجنة 

عادة صياغة مادة تسعير الخدمات ‘اللوائح الخاصة بشأن 
ت ذات واألعمال واألستشارات وتوزيع العائد للمركز والوحدا

 الطابع الخاص بالجامعة وكلياتها المختلفة .

 رارــــــــالق
 أحيط أعضاء المجنة عمما       

 

م على 14/11/1116( بتاريخ 17بشأن قرار عميد الكلية رقم ) -9
 تشكيل المكتب المالى واألدارى للورش األنتاجية بالكلية . 

 رارــــــــالق
 أحيط أعضاء المجنة عمما       



 
 
 

األنتهاء من األسبوع البيئى للجامعة وأعطاء شهادة تقدير                -11
لالستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئو خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ 

 ..د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 

 رارــــــــالق
 أحيط أعضاء المجنة عمما       

 

خصوص الكتاب الوارد بشأن الكتاب الوارد من أ . د/ عميد الكلية ي -11
جامعة  –من      أ . د/ عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية 

مدينة السادات لدعوة سيادتكم لحضور فعاليات المؤتمر الدولى 
مارس  19-17الرابع للدراسات والبحوث البيئية خالل الفترة 

 م ويدور حول " بيئة مستدامة ذكية " 1117

 رارــــــــالق
  اء المجنة عمما  أحيط أعض     

 
   -ما يستجد من أعمال :

 
األيجابياااات والسااالبيات للنااادوات والزياااارات داخااال وخاااار   -1

 الكلية .

 رارــــــــالق
تم مناقشة مجمل الزيارات خارج وداخل الكمية والندوات بالكمية وعالج      

  السمبيات والضغط عمى األيجابيات .
 
 

 
ة وعملياة الادهان لاه خاارجى سور كلية الهندساة األلكترونيا -1

 وداخلى .



 رارــــــــالق
  لوحظ فى األونة األخيرة أن سور الكمية من أسوأ األسوار فى مدينة منوف      

 

 .وضع سلك فى الفراغات الحديدية على سور الكلية  -3

 رارــــــــالق
 حفاظا عمى األمن العام لمكمية     

 

 .ن كل الجوانب حماية ليلية على أسوار الكلية م -4

 رارــــــــالق
  حفاظا عمى األمن العام لمكمية     
 
 

 االواحدة ظهروقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة    
                        

 وكيل الكلية                                                              
لشئون خدمة المجتمع                                                             

 وتنمية البيئة
 

       

أ.د/ عبد الناصر عبد                                           
 الجواد محمد

 
 


