
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 91/3/1109  السادسة  الثالثاءالجلسة 

 

عشر  الثانٌةم وفى تمام الساعة  91/3/1091الموافق   الثالثاءانه فى ٌوم      

(  السادسة تم عدد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة االجلسة   ظهرا  

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

  -ة:ل الكلٌة  وعضوٌة كل من السادوكٌ 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 3

 عضوا              هانً أحمد الجوهريالسٌد د/  4

 عضوا               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 91/1/1091الموافق  الثالثاءالتصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعدد فى ٌوم    
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 ــرارــــــــالد
  

.المصادقــة        
 ج

 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة : 

 

بخصوص إستضافة كلٌة الهندسة اإللكترونٌة بمنوف لوفد من   -9
" فً وجود أ.د/  األورام النسائٌةاألطباء  لعدد مؤتمر ٌتحدث عن " 

أحمد فرج الداصد والدكتور عبد المنعم ناصف مدٌر مستشفً الرواد 
 التخصصً .

 رارـــــــــــالد  
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علما  .
 

 : المناقشة: موضوعات  ثالثا  

 

 إقتراح اللجنة لعمل زٌارة لمصنع حدٌد تسلٌح عز. متابعة  -9
 

 
 

 رارـــــــــــالد
 

 وٌكون كاآلتً :توضٌح الغرض من الزٌارة إبالغنا بتم         

  بحث مدي التعاون بٌن كلٌة الهندسة اإللكترونٌة بمنوف ومصنع
حدٌد تسلٌح عز بالسادات فً األوجه األكادٌمٌة والبحثٌة وتدرٌب 
الطالب  وإطالع الطالب علً خطوط اإلنتاج واألسالٌب التكنولوجٌة 

 . الحدٌثة فً اإلنتاج 
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ح باب التددم لجائزة عبد الحمٌد شومان ألدب بخصوص فت -1

فً موضوع " رواٌة الخٌال العلمً  1091األطفال لدورة عام 

 سنة . 91-91للفتٌان والفتٌات " الموجهه للفئة العمرٌة 

 الدـــــــــــرار
 

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

 
 . بخصوص زٌارة مدرسة منشأة سلطان الثانوٌة بنات   -3

 رارـــــــــــالد
 

 مخاطبة الجهات المختصة بالكلٌة إلستدبال هذه الزٌارة وتم تحدٌد
 

 .91/3/1091المٌعاد ٌوم الثالثاء 
 

بخصوص فتح باب التددم لجائزة عبد الحمٌد شومان ألدب  -4

الخٌال العلمً فً موضوع " رواٌة  1091األطفال لدورة عام 

 سنة . 91-91للفتٌان والفتٌات " الموجهه للفئة العمرٌة 



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   

 

 رارـــــــــــالد
 

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

 

بخصوص إقامة مؤتمر ضمن فعالٌات برنامج أكادٌمٌة الفنون   -5

 1091أبرٌل  14-11إلبراز الهوٌة األفرٌدٌة فً الفترة من 

 . "  أٌدونة اإلبداع اإلنسانً –الفن األفرٌدً تحت عنوان : " 

 الدـــــــــــرار
 

مخاطبة األقسام وحث السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة 

 بالمشاركة فً هذا المؤتمر .المعاونة 

  : ما ٌستجد من أعمال : رابعا  
 

الوزارة  بخصوص كتاب وزارة التعلٌم العالً والمتضمن أن  -6

سوف تدوم بعدد المنتدي العالمً العالً والبحث العلمً فً 

ماسة بالعاصمة اإلدارٌة بفندق ال 1091أبرٌل  6-4الفترة من 

 الجدٌدة .
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 الدـــــــــــرار
 

علً األقسام العلمٌة و ضرورة التسجٌل فً المنتدي المشار عمم ٌ
  بالكتاب . إلٌة

 

  .  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

 

 


