
Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering 

Vice Dean’s Office for Community 

Services Affairs and Environmental 

development  

 
 يةـنوفـة المــامعــج

 ةــــترونيـلكــة اإلندسـة الهـــكلي
مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

 ........)        (.........م     املرفقات: 2019...  التاريخ:  // .............الرقم: ...
 

  

 3660716/048 – 3661334/048 3661518/048تليفون: 32952منوف، رمز بريدى  محافظة المنوفية، جمهورية مصر العربية،
Egypt– 32952, Menouf – Tel: +2 0483661334, +2048 3661518, +2048 3660716,FAX:+2048 3661518 

 

 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م15/3/2020الجلسة السابعة األحد 

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة شئون 15/3/2020انه فى يوم األحد الموافق 

كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . خدمة المجتمع وتنمية البيئة )الجلسة السادسة ( وذلك بمكتب وكيل ال

  -وكيل الكلية  وعضوية كل من السادة: رمضان عبدالحميد محمد الشنواني برئاسة السيد أ.د / 

1

1 

 عضوا       السيد أ.د/ سعيد علي الصيرفي

2

2 

 عضوا       حسن محمد عبد الحافظ/ د.السيدأ

3

3 

 عضوا       محمد حمدي السيد/ دأ.السيد

4

4 

 عضوا       لسيدة د/ هند عبد العظيم ملهطا

5

5 

 عضوا       السيدة د/ هناء أبوالعنين تركي         

6

6 

 سكرتير اللجنة    السيدة أ/ رانيا فتحي الجندى

 

وقد بدأ السيد أ.د/ رئيس اللجنة االجتماع بذكر" بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء اللجنة      

اعتذر عن الحضور أ.د/ سعيد على الصيرفي  لتعرضه  لوعكة  صحية نسأل هللا  له دوام وقد الحضور, 

 الصحة والعافية.  

 ثم بدأ سيادته بعرض ومناقشة جدول األعمال على النحو التالي:

 المصادقات -أوال:    

 م.16/2/2020التصديق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى يوم األحد الموافق  
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 قــــــــــرارال

  المصادقــة .    

 ثانيا  : موضوعات اإلحاطة 

 الطلب المقدم من مدرسة برهيم الرسمية للغات لزيارة طالب مدرستهم المتفوقين للكلية بخصوص

وذلك لتحفيز  وتشجيع الطالب االوائل بالمدرسة على التفوق والتميز , وقد تمت الزيارة في  يوم 

 م.  18/2/2020

 رارـــالقــــ

 احيط المجلس علما

 ( طالب من الكلية للسيد االستاذ/ امين عام الجامعة لتوفير 26بخصوص الطلب المقدم من عدد )

بالعاشر من رمضان وذلك تحت رعاية  Fresh & White Whaleاتوبيس لزيارة شركتى 

 .م12/3/2020الجمعية العامة للمستثمرين يوم الخميس 

 ـــــرارالقــ

 ااحيط المجلس علم

  بخصوص الخطاب الوارد الينا من السيدة/ مديرة االدارة الطبية بمنوف بخصوص عقد ندوة

 م.16/3/2020اعالمية بالكلية عن فيروس كورونا يوم االثنين 

 ـــرارالقـــــ

تم ابالغ السيد االستاذ/ مدير عام الكلية والسيد االستاذ/ مدير الشئون االدارية بأنه احيط المجلس علما 

 عمل الالزم.الندوة و بموعد

  بخصوص تقليم االشجار بالكلية وازالة فروعها الميتة للحفاظ على رونقها وجمالها ومساعدتها

 على النمو بصورة صحيحة.

 ـــــرارالقـــ

 .عمل الالزمبلتوجيه تم عمل خطاب لمدير ادارة الحدائق ل
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 اظ على االرواح من فالى صيانته للحسانسير بالكلية والحاجة الماسة بخصوص عطل اال

 مخاطر اعطاله.

 ــــرارالقــــ

للعرض على مجلس الكلية والرجاء باتخاذ الالزم  سيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية تممخاطبة  ال

 بشأن هذا الموضوع.

  بخصوص تفعيل خدمة اتوبيس خاص باعضاء هيئة التدريس لالنتقال من مدينة طنطا الى

 ية وذلك لعدم تواجد وسيلة مواصالت مريحة لهم.مدينة منوف للحضور الى الكل

 ـــــرارقـــال 

لعرض هذا االمر على مجلس الكلية للمناقشة لسيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية مخاطبة اتم 

 واتخاذ الالزم لتفعيل هذه الخدمة  الضرورية ألعضاء هيئة التدريس  .

 

  حادية عشرا .وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة ال

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،،

 
  

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة
 

 أ .د/رمضان عبد امحليد محمد الش نواين
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 السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية  
 تحية طيبة وبعد ،،،

 

 .لسيادتكم كل التقدم والرقى  يسعدنى أن إهدى  لسيادتكم خالص التحية والتقدير متمنيا   -
 

 

 الرجاء من سيادتكم التكرم بعرض هذه المواضيع على مجلس الكلية بعد رؤية سيادتكم عليها.
 

بخصوص عطل االسانسير بالكلية والحاجة الماسة الى صيانته للحفاظ على االرواح  -1

 من مخاطر اعطاله

قال من مدينة طنطا بخصوص تفعيل خدمة اتوبيس خاص باعضاء هيئة التدريس لالنت -2

 الى مدينة منوف للحضور الى الكلية وذلك لعدم تواجد وسيلة مواصالت مريحة لهم.

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،، 

 
  

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة
 

 أ .د/رمضان عبد امحليد محمد الش نواين
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 دائق بالكلية  ستاذ/ مدير ادارة الحالسيد األ 
 ،،،تحية طيبة وبعد  

 
 .يسعدنى أن إهدى  لسيادتكم خالص التحية والتقدير متمنيا  لسيادتكم كل التقدم والرقى -

 

برجاء التكرم من سيادتكم بتكليف احد عمال الحدائق لديكم  للقيام بتقليم وتهذيب االشجار 

ومساعدتها على النمو بصورة بالكلية وازالة  فروعها الميتة للحفاظ على رونقها وجمالها 

صحيحة وذلك بناءا على توصية اعضاء  لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بالجلسة 

 .م15/3/2020الموافق السابعة  وذلك في يوم األحد

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،، 

 
  

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة
 

 عبد امحليد محمد الش نواين أ .د/رمضان
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 الصيانةادارة    ة/ مدير ة  ستاذالسيدة  األ
 ،،،تحية طيبة وبعد  

 
 .يسعدنى أن إهدى  لسيادتكم خالص التحية والتقدير متمنيا  لسيادتكم كل التقدم والرقى -

 

بخصوص عطل االسانسير بالكلية والحاجة الماسة برجاء التكرم من سيادتكم بعمل الالزم  

صيانته للحفاظ على االرواح من مخاطر اعطالهوذلك بناءا على طلب اعضاء هيئة الى 

اعضاء  لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بالجلسة السابعة  التدريس بالكلية وتوصية 

 .م15/3/2020وذلك في يوم األحد الموافق

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،، 

 
  

 وكيل اللكية

 ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئةلش  
 

 أ .د/رمضان عبد امحليد محمد الش نواين
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 السيد األستاذ الدكتور/نائب رئيس الجامعة
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                     

 تحية طيبة وبعد ،،،،
 

 لسيادتكم كل التقدم والرقى.  يسعدنى أن إهدى  لسيادتكم خالص التحية والتقدير متمنيا  -
 

لسيادتكم تقرير عن الندوة الخاصة بالتوعية ضد فيروس كورونا  أتشرف بأن أرسل
 االدارة الطبية بمنوف . جامعةالمنوفيةبالتعاونمع – بكليةالهندسةاإللكترونية

 
 .خاصة بالحضورلتقرير عن الندوة وصور ل CDمرفق طيه 

 
 

 حترام والتقدير ،،،،،،وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر اال 

 

 

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة  
  

أ .د/ رمضان عبد امحليد الش نواين    


