
 
 
 

 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 (2017لسنة  249)رقم 6/2017/ 5يوم االثنين الموافق       

________________________________ 

 6/2017/ 5معددت لجنددة شددئو  ددمددة المجامددت وتنم ددة الب ئددة  ددون اتثندد ن الموافددقاجا     
وك دد.  مةةاار عةةامر عمةة  عةةامرالسدداعة الحادطددة عشددر صددبا ا برئا ددة ا  ددااذ الدددكاور / 

 -ال ل ة لشئو  ددمة المجامت وتنم ة الب ئة وبحضور ك.  من :
 يةةةةةةةةةةةةةاءقسم ال يم    أ.د / إيمةةةةةةةةةان محمد محمود اسين رشك-1
 قسم الجيولوجيةةةةا   د / اةيةثةم سةيةد أاةمةد عةبةد الحكيم العطف  -2 

 واعتذر عن الحضور ر  من :
 قسم الفيزيةةةةةةةةةةةةةةاء    أ.د / رزق مةةصةةطةف  إبةةةةةةةةراايم السيةةةةةةةد – 1
 نقسم عمم الحيوا   اء عبد الحميد عم  عبد السةالمأ.د.م / دع -2 

 التصديقات:
 الاصد ق على محضر اللجنة السارقة -المةوضوع :-1
 صادقت اللجنة. -: قرارال

 -:الموضوعات
رلصو  الاقريدر المقددن مدن قطدال شدئو  ددمدة المجامدت وتنم دة الب ئدة عدن  -: المةوضوع-1

( رشدددددركة الدقهل دددددة للسدددددكر )قالرشدددددو( 15/5/2017( باددددداريخ)661ا عقددددداد مجلدددددس ال ل دددددة رقدددددم )
 ة قافلة علم ة من اعضاء ه ئة الادريس )لجنة الاواص. المجامعى رال ل ة( .رمصا ب
ا  طت اللجنة علما رفعال ات الزيارة الاي تمت الي شركة الدقهل دة للسدكر ) قالرشدو (  -القرار :

رحضددور ا.د /  ائدد  رئدد س الجامعددة لشددئو  ددمددة المجامددت وتنم ددة الب ئددة وعم ددد ال ل ددة واعضدداء 
 جنة الاواص. المجامعي .مجلس ال ل ة ول

 
 
 



 
 
 
رقسدددم  المسددداعد / عدددادل المر دددى ا  دددااذ.نرلصدددو  الطلددد  المقددددن مدددن ا.د -الموضةةةوع:-2

النبدددات جقامدددة  ددددوة تحدددت عندددوا  : )المشددداك. البحث دددة الادددى تعادددرل اج اددداة فدددى شدددركة الدقهل دددة 
ركة الدقهل ددة وذلددم فددى إطددار تفع دد. توصدد ات لجنددة الاواصدد. المجامعددى دددالل زيددارة شدد –للسددكر( 

 للسكر )رقالرشو( وتحد د الم عاد المنا   له ه الندوه .

وافقدددت اللجندددة وإعدددداد مددد كرة الدددي مجلدددس ال ل دددة  لاحد دددد م عددداد منا ددد  للنددددوة ودعدددوة  -القةةةرار:
 السادة اعضاء ه ئة الادريس والبا ث ن المهام ن به ا المجال للحضور.

السددنو  لقسددم الف زيدداء واقاددرا   العلمددي رلصددو  فعال ددات وتوصدد ات المددؤتمر -الموضةةوع:-3
 توج ه دطا  شكر للس د ا.د/ رئ س مجلس قسم الف زياء .

ا  طت اللجنة علما واوصت رإعداد دطا  شكر لألقسان علي ات شطة الاي تمت  -القرار:
 .  2017 – 2016دالل العان الجامعي 

و  ددمددة المجامددت وتنم ددة الب ئددة مامثلددة دددددددددددددددددددددددددددددددرلصددو  مشدداركة قطددال شئ -الموضةةوع: -4
وك دد. ال ل ددة فددى المقددابالت الشلصدد ة لللددريج ن )ال  م ددائ  ن(  عةةامر عمةة  عةةامر أ.د/ مةةاارفددى 

الماقددددم ن لاللاحددداق بوظ فدددة ك م دددائى ثالدددم رالشدددركة القارضدددة لم ددداه الشدددر  والصدددرف الصدددحى 
السةةةةيد   ددددم ةددددمت اللجنددددة  –ة فددددى مقددددر الشددددرك 31/5/2017رالدقهل ددددة وذلددددم  ددددون ا ربعدددداء 

الرئ سد ة  للشدركة اتدارة المركزيدة رئ س مجلس إدارة الشركة ومندو  من المهندس/ عزت الصياد
رالقدددداهرة ومددددد ر المعامدددد. ال  م ائ ددددة ومددددد ر معمدددد. الم كروب ولددددوجى راجةددددافة إلددددى مددددد ر  ظددددم 

م فددى ملالددف مددد  مددنه 30دددري   دد ام تع دد ن عدددد  57المعلومددات رالشددركة وقددد تددم تقدددن عدددد 
 محافظة الدقهل ة .

 ا  طت اللجنة علما. -القرار:
 -:ما يستجد من أعمال

رشأ  الاقرير اللا  رأ شطة وفعال ات قطال شئو  ددمة المجامت وتنم ة  -: المةوضوع-1
  2017/  2016الب ئة للعان الجامعي 

 ا  طت اللجنة علما. -القرار:
 
 



 
 
 
لمقدددن مددن ا.د / وك دد. ال ل ددة لشددئو  ددمددة المجامددت وتنم ددة رشددأ  اتقاددرا  ا -: المةةةوضوع-2

وعدددن ات ددافادة مددن قطددت الا ددار  –الب ئددة لعمدد. ال دده لا هدد ن ا جهددزة را قسددان العلم ددة الملالفددة 
 الصالحة لال اعمال في اجهزة مماثلة وص ا اها.

لالفددة علددي النحددو وافقددت اللجنددة علددي عمدد. ةل ددة لا هدد ن اتجهددزة راتقسددان العلم ددة الم -القةةرار:
 الاالي : 

 ام تشك . لجنة برئا ة ا.د / رئ س القسم وعضوية اثن ن من السادة اعضاء ه ئة الادريس  .1
 رالقسم .

تقون اللجنة رفحن ا جهزة المراد ت ه نها ومحاولة ات افادة من ا جزاء الادي طمكدن إعدادة  .2
 رط.ا الدامها لص ا ة اجهزة ادرط مماثلة في القسم او اقسان اد

اشدهر ( ت عقداد اللجندة راتقسدان ودرا دة ا جهدزة  6تحد د مواع د ثابادة مدرت ن  دنويا ) كد.  .3
وط دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد. او رعدد الجدرد السندددددددددددددددد و  فدي اوقدات قبدددددددددد ه ن علدي ا  تدددددددالمرشدحة للا

 ويا( ن6/ 30 اي  15/5) 

 ا ا فاء ا وراق اللاصة رالا ه ن داد. ا قسان وتوق ت اللجنة ورئ س مجلس القسم . .4

ا ددداالن ال هندددة مدددن صدددا   العهددددة وتسدددل مها الدددي مسدددئول الملدددز  رال ل دددة مسدددئول ة امددد ن  .5
 ملز  القسم.

وذلددم  رصددا علددي ات ددافادة القصددوط مددن ا جهددزة العلم ددة والدداللن مددن ا جهددزة عدطمددة الق مددة 
 معام..رال

              7/6/7201تحريرا في     
 محمد البنداري                   

 وكيـــــل الكليــــــة                           

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                             

 .د / ماهر عامر على عامرأ                                              

 

 


