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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م 91/3/1109  السادسة  الثالثاءالجلسة 

 

الحادٌة عشر م وفى تمام الساعة  12/3/1091الموافق   الثالثاءانه فى ٌوم      

(  السابعة تم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة )الجلسة  صباحا 

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

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

 

 عضوا              سعٌد علً الصٌرفًالسٌد أ.د/  1

 عضوا              عتلم المجٌد عبد جالل/ د.أ السٌد 1

 عضوا              حسن الوهاب عبد نرمٌن/ د السٌد 2

 عضوا              هانً أحمد الجوهريالسٌد د/  3

 عضوا               د/ مختارأحمد علً السٌد  4

 سكرتٌر اللجنة       أمانً مصطفى دروٌش   5

 

 

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

جدول األعمال على النحو ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة  ، بالسادة أعضاء اللجنة الحضور

 التالى

 

   أوال:- المصادقات
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م 91/2/1091الموافق  الثالثاءالتصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم    

 

 ــرارــــــــالق
  

.المصادقــة        
 ج

 اإلحاطة :ثانٌا  : موضوعات   

 

بخصوص الضوابط العامة التً تنظم توزٌع العائد بالمراكز والوحدات  -9
 ذات الطابع الخاص بالجامعة وكلٌاتها . 

 

 رارـــــــــــالق  
 

 .تم التوزٌع على مدٌر الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌة للعلم واإلحاطة 

 

عام تحت رعاٌة  900بخصوص فاعلٌة احتفالٌة المرأة المصرٌة فً  -9
 .المجلس القومً فرع المنوفٌة 

 

 رارـــــــــــالق  
 أحٌط أعضاء اللجنة علما   

 

بشأن استضافة الكلٌة للجولة التروٌجٌة للتعرٌف بمبادرة) افرٌقٌا  -2

إلبداع التطبٌقات واأللعاب الرقمٌة ( ومساراتها التعلٌمٌة فً تخصصات 
 م . 1091ابرٌل  95و  94علوم الحاسب وتكنولوجٌا المعلومات ٌومً 

 

 القـــــــــــرار  
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 أحٌط أعضاء اللجنة علما   
 

المؤتمر الدولً التاسع والعشرٌن تحت عنوان "حماٌة البٌئة بخصوص إقامة -3
 م . 1091ابرٌل  11الى  10ضرورة من ضرورٌات الحٌاة " خالل الفترة من 

 القـــــــــــرار
 أحٌط أعضاء اللجنة علما   

 
 

 متابعة إقتراح اللجنة لعمل زٌارة لمصنع حدٌد تسلٌح عز.-4      
 

 

 القـــــــــــرار
 تم تحدٌد مٌعاد آخر للزٌارة 

 
 

 : موضوعات المناقشة :نٌاثا
 

بخصوص اشتراك جائزة التمٌز الحكومً بالمعهد القومً للتخطٌط  -9
"بشأن ملف الترشح بوزارة التخطٌط والمتابعة واالصالح اإلداري

 . النهائً وتسلٌمه الى المعهد القومً للتخطٌط" 
 

 القـــــــــــرار
 الترشح وتقدٌمه فً المٌعاد المحدد .تم اعتماد ملف 

 
 
 

  بشأن الخطاب المحول من رئٌس الجامعة بخصوص   -1
المبنٌة على أهداف  1020االستراتٌجٌة الوطنٌة لتمكٌن المرأة "

 "   1020التنمٌة المستدامة ورؤٌة مصر      
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 القـــــــــــرار

 أحٌط أعضاء اللجنة علما .             
 
 

 
 بٌان بأسماء مشارٌع الطالب ألقسام الكلٌة .بخصوص عمل  -2

 
 

 القـــــــــــرار
تم مخاطبة األقسام وارسال بٌان بالمشارٌع وتصدٌرها لنائب 

 الجامعة .
 
 

 
 متابعة مبانً األقسام العلمٌة بالكلٌة .  -3

 
 

 القـــــــــــرار
 

 العلمٌة بالكلٌة . متم المرور على األقسا
 
 
 
 
 

 بالكلٌة . متابعة حالة  المالعب -4
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 القـــــــــــرار
     

 تم تنظٌف الملعب الموازي للمستشفى العام من الحشائش والمخلفات .

 
 

 ثالثا  : ما ٌستجد من أعمال :    

 
 
  .  الواحدة والنصف ظهرا  وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   

 

 

 ،،،،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام

                                                                    

 

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 

 أ .د/أ مين الس يد امحد الس يد معريه

 

 


