
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 82/7/9802  األحد  العاشرةالجلسة 

 الثانٌة عشر ظهرا م وفى تمام الساعة  82/7/8029الموافق   األحدانه فى ٌوم   

( وذلك   العاشرةتم 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 . 

 عضوا              سعٌد علً الصٌرفًالسٌد أ.د/  1

 عضوا              عتلم المجٌد عبد جالل/ د.أ السٌد 8

 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

 

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

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

 التالً

   أوال:- المصادقات

م83/6/8029الموافقاألحد ٌوم محضر االجتماع السابق المنعقد فً  التصدٌق على    

 ــــــــــرارالق
.المصادقــة        
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 ج

 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة :  

 

بخصوص المؤتمر العلمً التاسع الدولً الرابع عن "التربٌة الخلقٌة   -2
 32-30فً المجتمعات العربٌة )الواقع والمأمول ( فً الفترة من 

 بكلٌة التربٌة بشبٌن الكوم . 8029أكتوبر 

 

 القــــــــــرار

 

  اللجنة علما   أحٌط  أعضاء

 

 خدمة لشئون الجامعة رئٌس نائب من إلٌنا الوارد الكتاب بخصوص -8
 رقم اإلنسان حقوق مجلس قرار إلً فٌة المشار البٌئة وتنمٌة المجتمع

 والسلبٌة النمطٌة والقولبة التعصب مكافحة"  عنوان تحت 32/37
 اتخذ وما"  المعتقد أو الدٌن أساس علً والتحرٌض والتمٌز  والوصم
 . الشأن هذا فً إجراءات من بالكلٌة

 

 القــــــــــرار

 أحٌط  أعضاء اللجنة علما

 

بخصوص المؤتمر العلمً التاسع الدولً الرابع عن "التربٌة الخلقٌة   -3
 32-30فً المجتمعات العربٌة )الواقع والمأمول ( فً الفترة من 

 بكلٌة التربٌة بشبٌن الكوم . 8029أكتوبر 

 

 القــــــــــرار

 

 أحٌط  أعضاء اللجنة علما  
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 ثالثا  : موضوعات المناقشة :

بخصوص كتاب السٌد األستاذ الدكتور / أمٌن عام المجلس   -2
األعلً للجامعات بخصوص عقد ندوات وفاعلٌات ووضعها ضمن 

وذلك تحت العناوٌن 8029/8080خطة شئون خدمة المجتمع 
 التالٌة :

  تنمٌة المشروعات الصغٌرة ومتناهٌة الصغر 

  نشر سماحة اإلسالم لمواجهه التطرف الفكري 

  تعزٌز قٌم المواطنة والمسئولٌة من خالل فتح آفاق جدٌدة للحوار مع
 الشباب 

  الحرٌات األساسٌة من خالل تدرٌس حقوق اإلنسان فً  صوتتعزٌز
 مختلف مراحل التعلٌم 

 القــــــــــرار
 

الموضوع علً اللجنة والموافقة علً وضعها ضمن خطة تم عرض 
 م 8080-8029شئون خدمة المجتمع 

 
وضع مقترحات بشأن تطوٌر الهٌكل التنظٌمً للكلٌة فً ضوء    -8

والمتضمنة تحدٌث الهٌكل  8030رؤٌة مصر للتنمٌة المستدامة 
 التنظٌمً 

 
 القــــــــــرار

 
 . عرض الموضوع علً األقسام العلمٌة بالكلٌة 
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  العلمٌة بالكلٌة . المعاملمتابعة  -3
 

 القـــــــــــرار
 

 تم المرور على األقسام العلمٌة بالكلٌة .
 

 
 

 : ما ٌستجد من أعمال : رابعا      

 
 
  .  الواحدة ظهرا  وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   

 

 

 ،،،،،، وافر التحية واالحتراموتفضلوا بقبول 

                                                                    

 

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 

 أ .د/أ مين الس يد امحد الس يد معريه

 


