
 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 (2016لسنة  242)رقم 9/2016/ 17الموافق  لسبتايوم       
________________________________ 

الموافةةةةق  السةةةةبت اجتمعةةةةت لجنةةةةة شةةةةئون خدمةةةةة المجتمةةةةع وتنميةةةةة البيئةةةةة يةةةةوم     
برئاسة األستاا الدرتور / ماار عامر عمة   الساعة الحادية عشر صبااا 17/9/2016

 -من : ر   عامر وري  ال مية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور 
 قسم الفيزياء    أ.د / رزق مصطف  إبراايم السيد – 1       
 قسم ال يمياء      أ.د / إيمان محمد محمود اسين رشك          -2       
 أ.د / ايثم سيد أامد عبد الحكيم العطف              قسم الجيولوجيا -3       

 وقد أعتذر عن الحضور:
 د / دعاء عبد الحميد عم  عبد السالم               قسم عمم الحيوان        

ظر فقد تدم في إطار المشاركة في تبادل وجهات النمشاررة أعضاء من المجتمع المحيط : 
  دعوة كال من :

 رئ س المعام. المركزية رالشركة القارضة لم اه الشر  والصرف الصحي   د/ أشرف عسكر -1
 مد ر إدارة الادري  راجدارة المركزية لجهاز شئو  الب ئة م / ياسر محمد الجم  -2

 وقد دعي للحضور كال من :
 يج ن رال ل ة وا ااذ مساعد رقسم ال  م اءمد ر مكا  ماارعة اللر     أ.د/ رانيا رمضان زر  -1
عضدددو مشدددارك مدددن رارطدددة اصددددقاء الب ئدددة والمددددر  رقسدددم علدددم    د/ محمةةةد إبةةةراايم مشةةةال  -2

  الح وا 
 2016/2017بدددا اتجامددال رالار  دد  رأعضدداء اللجندددة المشددارك ن مددن ا قسددان للعددان الجدددامعى 

ة داعدددد ن   عددددز وجدددد. لهددددم الاوف ددددق والسددددادة اعضدددداء ه ئددددة الادددددريس المدددددعوين تجامددددال اللجندددد
والمشدداركة الفعالددة فددي ددمددة المجامددت وتنم ددة الب ئددة كمددا تددم تقدددطم الشددكر  عضدداء اللجنددة رالدددورة 
السارقة على ماب لوه من جهد دالل مشاركاهم وما قددموه مدن  شداط لقطدال شدئو  ددمدة المجامدت 

 وتنم ة الب ئة .
 
 
 



 التصديقات:
  

 

تطوير اداء المراكز    مقدن إلى إدارة الجامعة رلصو مقار   -: المةوضوع-1
 والو دات ذات الطارت اللا 

كما عرل الس د ا  ااذ الدكاور / وك .  – صادقت اللجنة على المقار  -:القرار    
ال ل ة اججراءات الاى تم إتلاذها من  عادة رئ س الجامعة   م داطبت الجامعة معظم 

ه ه المؤ سات إلى كل ة العلون رطل  ع نات وعرل ا عار وتم المؤ سات الجامع ة وار لت 
 إر ال ذلم.

اعاماد اللطة الانف  طة لقطال شئو  ددمة المجامت وتنم ة الب ئة  -: المةوضوع-2
  2017 -2016جامعة المنصورة  –ركل ة العلون 

ه وتم ت ل ف جم ت ا عضاء رالمساهمة فى ه  – صادقت اللجنة على اللطة -: قرارال
  اللطة ك. فى مجاله.

عقد ودعم المؤتمر الدولي الثالم عشر لل  م اء ودورها في  -: المةوضوع-3
 2017مار    24-20الانم ة في الفارة من 

على عقد  ودعم المؤتمر على ا   ام إعداد م كره داصة   صادقت اللجنة -: قرارال
 به ا الموةول للعرل على مجلس ال ل ة .

 .صد ق على محضر اللجنة السارقةالا -: المةوضوع-4
 صادقت اللجنة -: قرارال

 
 
 
 
 
 
 
 



 -:الموضوعات
مناقشة دطك ومقار ات السادة ا عضاء المرشح ن في اللجا   -: المةوضوع-1

المنبثقة من ا قسان العلم ة في مجال شئو  ددمة المجامت وتنم ة الب ئة لاطوير 
  دطة القطال

د/ ايةثم مدت د/ محمةد إبةراايم مشةال   ت المقدمة من  تم مناقشة المقار ا -: قرارال
لافع دد. الاواصدد. بدد ن ال ل ددة والمجامددت سةةيد أامةةد العطفةة   ود/ رانيةةا رمضةةان زرةة  

مجموعدة مام دزة مدن اعضداء ه ئدة  فريدق عمد. مكدو   المد ي المح ك من دالل ت دوين
ام ددز الاواصدد. ولهددم  شدداط رحثددي م مهددارات الادددريس ممددن  اماعددو  بدرجدده عال ددة مددن

عضدو د/ ايةثم العطفة   واشدار –لا و  همزة الوص. ب ن البا ث ن والمجامت المح ك 
لجنة شدئو  الب ئدة رقسدم الج ولوج دا ا  هنداك فجدوة بد ن البا دم والموةدوعات البحث دة 
وبددد ن القدددائم ن علدددى الاطب دددق فدددي الشدددركات الصدددناع ة وهددد ا رسدددب  عددددن تنددداغم لادددة 

يددة قددد ت تانا دد  مددت مالدد ط قددرار الاطب ددق وت الحددوار فالبا ددم  احدددث رمفددردات لاو 
طسدداط ت البا ددم توصدد . وتصددد ر الف ددرة رشددك. ج ددد لدد ا اقاددر   دد ادته عمدد. ا ددامارة 
داصدددة ركددد. ر دددالة ماجسدددا ر او ر دددالة دكادددوراه طكدددو  ملادددزن البا دددم باقددددطمها اثنددداء 
الاقدددددن رالر ددددالة وهددددى تحاددددو  علددددى مللددددن مكاددددو  رشددددك.  دددده. مفهددددون مددددن كدددد. 

 السةةيد األسةةتاا الةةدرتور / مةةاار عةةامر عمةة ن فددي مجددال الصددناعة واةدداف المح طدد 
  ددمددة المجامدددت ئو وك دد. ال ل ددة ا  القطددال رصدددد إعدددداد اللطددة الانف  طددة لشدد عددامر

وتنم دددة الب ئدددة لددد ا  دددود ا   دددام إعدددداد وتجم دددت دطدددك ا قسدددان مدددن ا  شدددطة الملالفدددة 
ء اللجندة عدن ا قسدان موافاتندا المرتبطة رلدمة المجامت . كما طلد  مدن السدادة اعضدا

رلطدددة كددد. قسدددم مدددن دورات تدريب دددة ومحاةدددرات وورك عمددد. ومدددؤتمرات وذلدددم عدددن 
  . 2016/2017العان الجامعى 

 

 
 
 
 
 



دطدددا  ا  دددااذ الددددكاور / رئددد س مجلدددس قسدددم النبدددات رشدددأ  ق دددان  -المةةةةوضوع : -2
الندا وت نولوجى :  و دة الاحال د. الم كروب ولوج دة رالقسدم رعمد. ورشدة عمد. رعندوا  : "

 من الالل ق إلى الاطب ق "
 . ا  طت اللجنة علما واعداد م كرة -: قرارال

 ما يستجد من أعمال
فدددي إطدددار الاشددداور المسدددامر رلصدددو  رفدددت مسددداو  اللدددري   دددام  -المةةةةوضوع : -1

 مناقشة  ب. تقويم دريجي كل ة العلون بناءٌا على ةراء اصحا  ا عمال.
تفع . لجنة الاواص.   ام طر  إ اب ا ات داصدة بدرا  اصدحا   بناءٌا على -: قرارال

ا عمدددال عدددن مسددداو  اللدددري  ومقار دددات دعدددم مهدددارات اللدددريج ن . كمدددا تدددم اقادددرا   
 Dataعمدد. مددؤتمر دددا  بافع دد. ا رحدداث العلم ددة الاددي تلدددن الب ئددة  مددن دددالل 

base  -  هدددد ه وعمدددد. تواصدددد. مددددت الشددددركات المح طددددة الاددددي طمكنهددددا ات ددددافادة مددددن
 ا رحاث العلم ة في الصناعة  واء لح. مشاك. ب ئ ه او تطوير منا  صناعي.

رأ  وزارة الب ئة رصدد عم. منظومدة لمكافحدة  المهندس/ ياسر محمد الجم وقد افاد 
شدا  ( وقدد تقددن إلدى ا    75تلوث الهواء كما تم ات اعا ة رماطوع ن من الشبا  )

السدددالمة والصدددحة  -ا مدددن الصدددناعي  -ط  لمدددن  ادددوافر ف ددده الشدددرو  - (شدددا  180)
الزراعدددددة وداصدددددة تجم دددددت مللفدددددات قددددد  ا رز  وزارة المهن دددددة للمشددددداركة فدددددي مشدددددرول

جن هددا( وذلددم المشددرول  اضددمن جمددت المللفددات  50وا ددالدامه كسددلعة )  ددعر الطددن 
وقدد تدم  (كالاجربدة الصد ن ة  )الزراع ة وتسل مها إلى جهدات تددوير المللفدات الزراع دة 

اللريج ن لعمد. إعدال   د/ رانيا رمضان زر  مدير مكتب متابعةع. راتشاراك مت رالف
 ك .و س ب للريجي ال ل ة وذلم على موقت  المكا  رالف

عم. محاةدرة عامدة عدن  السيد المهندس / ياسر محمد الجم كما تم اتقارا  على 
 .الموةول  هم اه وقد ابد    ادته رو  الاعاو  في ه ا المجال 

 
 
 
 
 



 
تفع دد. برتوكددوتت الاعدداو  المبرمددة بدد ن الشددركات الاددي  نامددو  إل هددا -المةةةوضوع : -2

 وب ن ال ل ة
وقددد تددم مناقشددة ك ف ددة تفع دد. البروتوكددوتت المبرمددة بدد ن الشددركات الملالفددة  -: قةةرارال

وال ل ددة رعمدد. محاةددرات عامددة ومالصصددة كشددركة م دداه الشددر  والصددرف الصددحي 
 ط ابددددد  طلدددد  الشددددركة الملددددح لانظدددد م دورة تدريب ددددة ممثلددددة فددددي د/ اشددددرف عسددددكر الدددد

من   م ا واعها واماكنها ومد  تأث رهدا علدى م داه  والم اه الجوف ة داصة رم اه ا رار
وقددد ر دد  السدد د ا  ددااذ الدددكاور / وك دد. ال ل ددة الشددر  وك ددف طمكددن ات ددافادة منهددا 

ن المالصصد ن فدي وهدو مدد / ايثم سيد أامد عبد الحكيم العطف  ب لم واوك. إلدى 
ه ا المجال ل ي  ام عم. ه كلة الدورة وعرل الموةول على اللجنة رعد موافقة قسدم 

  و  ام إر ال دطا  به ا المعنى لس ادته .  –الج ولوج ا 
 
 17/9/2016 فيتحريرٌا  

                          دعاء زين                                                                                              

 وكيـــــل الكليــــــة                                             

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                             

 .د / ماهر عامر على عامرأ                                              

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 


