
 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 السادسة الجلسة
 م66/6/6102 األحد

 

م و ههههههه  تمهههههههام السههههههها ة 66/6/6102الموا ههههههه   األحهههههههدانهههههههم  ههههههه  يهههههههوم  
 تههههههم  اههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة   العاشههههههرص والناهههههه   اههههههباحا  

( وذلههههههه  بملتههههههه  وليههههههه  السادسهههههههةالمجتمهههههههع وتنميهههههههة البيئهههههههة  الجلسهههههههة 
اللليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع وتنميهههههة البيئهههههة برئاسهههههة السهههههيد   د /  بهههههد 

وليههههه  اللليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع   -النااهههههر  بهههههد الجهههههواد محمهههههد 
 -وتنمية البيئة  و ضوية ل  من السادص:

  ضوا    مجدي  بد الستار قط  السيد   د/ 0

  ضوا   د/  سامة  وزي زهرانالسيد  6

  ضوا   السيد د/ إيها   زيز خلي   3

  ضوا   السيد د/ جال   بد المجيد  تلم 4

  ضوا    حمد السيد  رغ السيد د/  5

 " سلرتير للجنة"  السيدص /  غادص حسين شرابي  6

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

 الرحيم" والترحي  بالسادص   ضاء اللجنة الحضور  
 

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

 

 الماادقات - وا:  
 

الموا    األحدالتادي   ل  محضر ااجتماع الساب  المنعاد    يوم     
  م66/0/6102

 

  القــــــرار  
  

 المصادقــة .    
 
 
 
 
 
 

  ثانيا الموضوعات :



موضوع قافمة طبية من كميات الطب إلى كمية الهندسة األلكترونية  -1
 بمنوف 

  القــــــرار  
  

 . أحيط المجمس عمما      
 

مطموب قافمة من طالب الكمية + بعض من أعضاء هيئة التدريس  -2
 لزيارة األماكن الريفية ) الريف المنوفى ( 

  القــــــرار  
  

 . أحيط المجمس عمما          
 

ة عمى استخراج الشهادات من الوحدات ذات الطابع دزيا أقتراح -3
جنيهات لحساب شئون خدمة المجتمع وتنمية  11الخاص قدرها 

 البيئة بالجامعة 
  القــــــرار  

  

 .أحيط المجمس عمما          
 

  2117يوم رياضى بالكمية فى مارس  -4
  القــــــرار  

  

 . أحيط المجمس عمما          
 
 
 



اقترحات لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى أسبوع شباب  -5
 الجامعات 

  القــــــرار  
  

تقرر عمل مقترحات من أعضاء المجنة وعرضها عمي المجمس     
 . الشهر القادم

 
 اقتراح قافمة إلى جامعة السادات  -6

  ـرارالقـــــ  
  

 . تم تحديد القافمة خالل اإلسبوع الثاني من شهر مارس    
 

مطموب أقامة ندوة عن " مرض اإليدز " وطرق الوقاية منه وتمقيها            -7
 أ . د/ وكيل وزارة الصحة بالمنوفية 

  القــــــرار  
  

 .أحيط المجمس عمما         
 

ام بالقوانين المعدة لتالفى موضوع ندوة عن العنف وظواهرة واأللتز  -8
 العنف 

 
  القــــــرار  

  

 . أحيط المجمس عمما          
 

 



 
 

   -ما يستجد من أعمال : .

 
 

 
 االواحدة ظهروقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة    

                        

 وكيل الكلية                                                              
لشئون خدمة المجتمع                                                             

 وتنمية البيئة
 

       

أ.د/ عبد الناصر عبد                                           
 الجواد محمد

 


