
 محضـــــــــــــر اجتمــــــاع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 2013 /10 /7  بجلستها العادية المنعقدة بتاريخ 

***************** 

 7/10/2013 يوم االثنين الموافق    شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة      اجتمعت لجنة

متولى عبد العظيم / السيد األستاذ الدكتور برئاسةفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا   

 .شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر اللجنة لمتولى  وكيل الكلية 

 :- وعضوية كل من السادة 

  محسن محمد بركات                          قسم الفيزياء /د. أ

 أميرة محمود حسنين                          قسم الكيمياء / د. أ

 هالة فوزى حسن رزق                 قسم الكيمياء  /د. أ

  محمود حسين عشماوى                 قسم الجيولوجيا /د. أ

  عبد العزيز لطفى عبد الدايم                 قسم الجيولوجيا /د. أ

  حسن فريد القاضى                          قسم النبات /د. أ

  سعاد سليمان الفقى                                  قسم النبات /د. أ

   ياسر النحاس علوان                   أمين اللجنة /.أ

 :-ولم يحضر كال من

  عبد الناصر مسعود سالم        قسم الرياضيات /د. أ

 عبير عبد الحميد علم الدين                          قسم علم الحيوان / د . ا

 



بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم " رئيس اللجنة السيد األستاذ الدكتور         بدأ 

 على سيدنا محمد صلى هللا علية وسلم

 بالسادة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةلوكيل الكلية / السيد األستاذ الدكتور رحب  

 وتمنى 2013/2014األعضاء الجدد المنضمين للجنة في دورته الحالية للعام الجامعي 

 .لسيادتهم جميعا دوام التوفيق

 :وبدأ النظر في الموضوعات التالية "  

 

 لموضوعا -1
 

 10/9/2013                    التصديق على محضر الجلسة المنعقدة في 

 القــــرار

 .10/9/2013صادق المجلس على ما جاء بمحضر اجتماع اللجنة بجلستها المنعقدة بتاريخ       

 

 الموضوع   -2
 

 .         إحاطة اللجنة علما بمهام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 القــــــرار

       أحيطت اللجنة علما وأوصت بإعداد لوحة بمهام وكيل الكلية لوضعها فى مدخل 

 .حجرة الوكيل

 

  الموضوع -3

كمال حسين شلتوت بخصوص األهمية / د.           مناقشة البحث المقدم من أ

التاريخية  والعلمية لطلبة كلية العلوم  لحديقة األندلس العامة بطنطا وذلك لتحويلها 

 .إلى حديقة ذات طابع تعليمى تخدم طالب المرحلة الجامعية 



 القــــرار

    رحبت اللجنة بالفكرة وأوصت باالتصال بالجهة المنوط بها اإلشراف على 

الحديقة والسيد محافظ الغربية لتحويل الحديقة الى حديقة ذات طابع تعليمى تخدم 

 .طالب المرحلة الجامعية 

 

 الموضوع -4
         إحاطة اللجنة علما بتقاربر الندوتين ، الندوة التى تمت بداية العام الدراسى 

  يوم السبت الموافق عن القيم والمبادئ الجامعية وكذلك الندوة التى أقيمت

مهارات "  بمدرسة نوتردام ديزابوتر للبنات بالمحلة الكبرى عن 14/9/2013

متولى عبد العظيم متولى وكيل الكلية / د .وحاضر فيها  أ" االتصال فى التعليم 

 .لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك تفعيال للمشاركة المجتمعية 

 القــــرار 

 .       أحيطت اللجنة علما بتقارير الندوتين

 

 الموضوع -5
         إحاطة اللجنة علما بالدورة التدريبية الخاصة بخطة اإلخالء لمبنى الكلية 

 .وذلك باالتفاق مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية

 القــــرار  

 .        أحيطت اللجنة علما بخطة اإلخالء

 

 الموضوع -6
           النظر فى الخطاب الوارد من إدارة جامعة طنطا بخصوص ترك متسع 

من الوقت داخل الجداول الدراسية تسمح للطالب بممارسة األنشطة الطالبية 

وحضور الندوات التثقيفية وورش العمل الخاصة بمركز الخدمة العامة وخدمة 

 .المجتمع 



 القــــرار  

أحيطت اللجنة علما وتوصى اللجنة بتفريغ ساعتين أسبوعيا من الجدول الدراسى 

 .  لممارسة األنشطة المختلفة وذلك تعظيما لالستفادة من هذه األنشطة

 

 ما يستجد من أعمال -7
 

بمعرض الكتاب المقام  بمدخل الكلية لمدة إحاطة اللجنة علما     (أ  )

  وذلك باالتفاق مع 2013/ 28/9أسبوعين اعتبارا من   يوم السبت الموافق 

 .مركز الخدمة العامة بالكلية

 القــــرار  

          أحيطت اللجنة علما بالمعرض

 

النظر فى الطلب المقدم من أسرة شفاء تحت التأسيس واتحاد طالب  (ب  )

الكلية  بخصوص ذبح خراف بالكلية لتوزيع لحومها على عمال الكلية والعمال 

 .المؤقتين وذلك قبل عيد األضحى المبارك

 القــــرار  

 .          رحبت اللجنة بالفكرة وتفضل أن يتم الذبح خارج إطار الكلية

              

 . وقد انتهى االجتماع بحمد هللا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا

 

 

 مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 



 ياسر النحاس علوان /        ا 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 

 متولى عبد العظيم متولى/ د .                                                               ا

 

 


