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 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ألوليا الجلسة
 م72/9/7106 الثالثاء

 

م و هههههه  تمههههههام السهههههها ة 72/9/7106الموا هههههه   الثالثههههههاءانههههههو  هههههه  يههههههوم  
العاشههههههرص والناههههههت  اههههههباحال ل تههههههم   ههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة 

( وذلههههههب بميتهههههي وييههههه  اليليههههههة األلهههههيالمجتمهههههع وتنميهههههة البيئههههههة  الجلسهههههة 
لشهههههههئون خدمهههههههة المجتمهههههههع وتنميهههههههة البيئهههههههة برئاسهههههههة السهههههههيد   د /  بهههههههد 

وييههههه  اليليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع   -لنااهههههر  بهههههد الجهههههواد محمهههههد ا
 -وتنمية البيئة  و ضوية ي  من السادص:

  ضوال   مجدي  بد الستار قطي السيد   د/ 0

  ضوال   سامة  وزي زهران د/السيد  7

  ضوال   إيهاي  زيز خلي  السيد د/ 3

  ضوال  جال   بد المجيد  تلمالسيد د/  4

  ضوال  مد السيد  رغ  حالسيد د/  5

 " سيرتير للجنة"  السيدص /  غادص حسين شرابي  6

 
وقههههههد بههههههد  السههههههيد   د/ رئههههههيس اللجنههههههة ا جتمههههههاع بههههههذير" بسههههههم   الههههههرحمن   

 الرحيم" والترحيي بالسادص   ضاء اللجنة الحضور  
 

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

 

 ادقاتالما - و :  
 

الموا    التادي   ل  محضر ا جتماع الساب  المنع د    يوم األحد    
  م72/2/7106

 

  ال ــــــرار  
  

  الماادقــة      

 
 

  ثانٌا الموضوعات :
 

وحضور  6116/6112بخصوص موضوع اإلسبوع البٌئً الرابع  -1
 أعضاء من الكلٌة فً الندوات المختلفة بالجامعة  .

 

 ـرارقـــــــال
 



إرسال خطاب لألقسام العلمٌة لترشٌح عضوهٌئة تدرٌس واحد من كل 
 قسم 

 

بخصوص معرض لإلسبوع البٌئً بالجامعة والمقرر ٌوم اإلفتتاح  -6
 م .11/16/6116األحد 

 قـــــــرارـال
 

تكلف األقسام بإنتقاء بعض من المشارٌع المتمٌزة لعرضها فً معرض 
 اإلسبوع البٌئً .

 

 قافلة الهندسٌة المتكاملة من كلٌات :بخصوص ال -3
 الهندسة اإللكترونٌة بمنوف .  -1
 الهندسة بشبٌن الكوم . -6
 الحاسبات والمعلومات . -3

 م 15/16/6116وذلك ٌوم الخمٌس الموافق 
 

 قـــــــرارـال
 

 ٌكلف الدكتور / أسامة فوزي زهران بهذا الموضوع .
 

إلسبوع البٌئً وذلك من بخصوص موضوع مهرجان لكل كلٌة قبل ا -4
 م .2/16/6116م حتى 3/16/6116األحد 

 

 قـــــــرارـال
 ٌكلف أعضاء لجنة البٌئة لإلشراف والقٌام بهذا الموضوع .

سرس  –بخصوص الزٌارات إلً مجالس المدن التالٌة ) منوف  -5
 الشهداء ( . –الباجور  -أشمون –اللٌان 

 

 قـــــــرارـال
 

 ئة بهذه الزٌارات األولٌة ٌكلف أعضاء لجنة البٌ
 

الكتاب الوارد من السٌد أ. د / نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة  -6
المجتمع وتنمٌة البٌئة بشؤن الكتاب الوارد من االتحاد النوعى 
للجمعٌات العاملة فى مٌدان حماٌة البٌئة بالقاهرة بشؤن إقامة 

لبٌئٌة وذلك الدورة التدرٌبٌة فى إعداد خبراء فى مجال اإلدارة ا
فى دار الضٌافة جامعة عٌن  16/6116/ 62 -66خالل الفترة من 

 القاهرة . –العباسٌة  –شمس 



 

 قـــــــرارـال
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علما وإرسال خطاب لألقسام العلمٌة .
 

الكتاب الوارد من السٌد أ. د / نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة  -2
ٌان بؤسماء القرى المحرومة من المجتمع وتنمٌة البٌئة بشؤن ب

الرعاٌة الصحٌة والوحدات الصحٌة وكذلك بٌان بالحضانات 
ومإسسات الرعاٌة االجتماعٌة األشد حاجة إلى خدمات الجامعة 
لمراعاة هذه القرى والوحدات لتكون لها األولوٌة عند وضع خطة 

مإتمرات  –قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة      )ندوات 
قوافل ( وذلك تنفٌذاً لقرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمٌة  –

 . 61/2/6116البٌئة بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 

 قـــــــرارـال
 أحٌط أعضاء المجلس علماً 

 

الكتاب الوارد من السٌد أ. د / نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة  -2
سط المجتمع وتنمٌة البٌئة بشؤن اإلحاطة بؤن مركز الشرق األو

ورشة عمل مشعة للدول العربٌة سٌقوم بتنظٌم اإلقلٌمى للنظائر ال
  -فى مجال : 6116/ 11/ 61-16فى الفترة                   من 

" أسس السالمة والصحة المهنٌة وتقٌٌم األثر البٌئى للمنشآت اإلشعاعٌة والصناعٌة 
 والبترولٌة "

 

 قـــــــرارـال
 

 ال خطاب لألقسام العلمٌة .أحٌط أعضاء اللجنة علما وإرس
 

الوظائف الشاغرة التً  الخطاب المحول من عمٌد الكلٌة بشؤن -9
أعلنت عنها مفوضٌة االتحاد األفرٌقً والتً ٌمكن االطالع علً 
شروط الوظائف والتقدم لها من خالل الموقع اإللكترونً 

www.aucareers.org  
 

 قـــــــرارـلا
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً .
 

المإتمر الهندسً العربً  الخطاب المحول من عمٌد الكلٌة بشؤن -11
الثامن والعشرٌن تحت عنوان : " تؤثٌر مخرجات التعلٌم ماقبل 



نوفمبر  66،61الجامعً فً جودة التعلٌم الهندسً " ٌومً 
 م .6116

 

 قـــــــرارـال
 

 لما وإرسال خطاب لألقسام العلمٌة .أحٌط أعضاء اللجنة ع
 

 

دعوة سٌادتكم والسادة  الخطاب المحول من عمٌد الكلٌة بشؤن -11
أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة للمشاركة فً فعالٌات المإتمر 
الدولً الثانً للتكنولوجٌات المتقدمة فً مجال الروبوتات 

أللغام والمستشعرات الخاصة بتطبٌقات التعرف علً المتفجرات وا
والذي تنظمة مدٌنة زوٌل للعلوم والتكنولوجٌا بالتعاون مع جامعة 

 السوٌس .

 قـــــــرارـال
 

 تبلغ األقسام العلمٌة بهذا الموضوع .
 

إحاطة سٌادتكم أنه بناء  الخطاب المحول من عمٌد الكلٌة بشؤن -16
 63/6/6115علً قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

لتزام بتوحٌد اسم الجامعة باللغة اإلنجلٌزٌة علً كل بضرورة اال
 " .  Menoufia Universityالمحررات كما ٌلً : "

 

 قـــــــرارـال
 أحٌط المجلس علماً 

 

اإلحاطة بؤن مركز الشرق  الخطاب المحول من عمٌد الكلٌة بشؤن -13
األوسط األقلٌمً للنظائر المشعة للدول العربٌة سٌقوم بتنظٌم ورشة 

 مل فً مجال:ع
" إستخدامات المواد النانومترٌة والمٌكروءٌة فً التشخٌص والعالج 

 م .11/11/6116-6اإلشعاعً" فً الفترة من 

 قـــــــرارـال
 تبلغ األقسام العلمٌة بهذا الموضوع .

 

بخصوص الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للمشروعات البٌئٌة  -14
( بتارٌخ  6125امعة رقم )بخصوص قرار السٌد أ.د / رئٌس الج

بالموافقة علً عضوٌة السٌد أ.د / عبد الناصر عبد  6/9/6116
 الجواد محمد للجنة المشكلة لتنفٌذ فاعلٌات اإلسبوع البٌئً الرابع .

 



 قـــــــرارـال
 أحٌط المجلس علماً 

 

بتشكٌل  2/9/6116بتارٌخ  2بخصوص قرار عمٌد الكلٌة رقم  -15
تمع وتنمٌة البٌئة للعام الجامعً لجنة شئون خدمة المج

 م .6116/6112
 

 قـــــــرارـال
 

 أحٌط المجلس علماً 
 

بخصوص إرسال خطاب ثانً  )إستعجال( للسٌد أ.د / نائب رئٌس  -16
الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بشؤن المقترحات 

ف الخاصة باألنشطة البدٌلة لطالب كلٌة الهندسة اإللكترونٌة بمنو
 كمتطلب إجباري للحصول علً شهادة التخرج . 

 قـــــــرارـال
أحٌط المجلس علماً وٌتم إعادة عرض الموضوع علً لجنة البٌئة 

 بالجامعة .
 

   -ما ٌستجد من أعمال :
   

ضرررورة تركٌررب سررلك صررلب علررً الفتحررات التررً بجرردار سررور الكلٌررة  -0
 وذلك لضمان التؤمٌن التام للكلٌة .

 ارقـــــــرـال
 لضمان األمن داخل الكلٌة وعدم إلقاء أي أشٌاء ضارة بالكلٌة .

 

تجمٌل جدار سور الكلٌة حٌث تم وضع بعض الكلمات والعبرارات بعرد  -7
   أن تم تشوٌهه بالعبارات الخادشة للحٌاء

 قـــــــرارـال
اللجنة الفنٌة من طالب الكلٌة وٌشرف علٌها رعاٌة الشباب بالكلٌة تقوم 

  ا السور وتزٌٌل العبارات الخادشة بالحٌاء .لتجمٌل هذ
 

 االواحدة ظهروقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة    
                        

 وكٌل الكلٌة                                                              
 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة                         



 
       

أ.د/ عبد الناصر                                            
 عبد الجواد محمد


