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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م22/9/2222الجلسة  االولى األحد

لجنة شئون خدمة المجتمع م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع 22/9/2222انه فى ٌوم الثالثاء الموافق 

وتنمٌة البٌئة )الجلسة االولى( وذلك بمكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة . برئاسة السٌد  أ.د / رمضان 

  -عبدالحمٌد محمد الشنوانً  وكٌل الكلٌة  وعضوٌة كل من السادة:

 رئٌسا   السٌد أ.د/ رمضان عبد الحمٌد محمد الشنوانً   .1

 عضوا   السٌد أ.د/ امٌل صبحً شكرهللا  .2

 عضوا   السٌد د/ طارق احمد محمود   .3

 عضوا   السٌد د/جالل عبدالمجٌد عتلم   .4

 عضوا   السٌدة د/ محمد رٌحان الملٌجً  .5

 عضوا   السٌدة د/ رمضان محمد جاد الحق   .6

 سكرتٌر اللجنة السٌدة/ رانٌا فتحً الجندى  .7

وقد بدأ السٌد أ.د/ رئٌس اللجنة االجتماع بذكر" بسم هللا الرحمن الرحٌم" والترحٌب بالسادة أعضاء اللجنة  

 الحضور.  

 ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة جدول األعمال على النحو التالً:

 المصادقات -أوال:    

 م.25/8/2222على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم األحد الموافق التصدٌق 

 القــــــــرار

  .المصادقــة  

 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة 

 بخصوص الخطاب الوارد الٌنا من مدٌر ادارة المشروعات البٌئٌة بالجامعة لموافاتهم بالمشروعات           

 رض الواقع والتى تخدم المجتمع والبٌئة المحٌطة باقل تكلفة واكبر فائدة. التطبٌقٌة والقابلة للتطبٌق على ا   
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 القـــــــرار                                    

 -تمت الموافقة على اقتراح بعض المشروعات ومنها :        

 االجهزة العلمٌة والحاسبات )مرفق(مشروع مركز صٌانة  -1

 مشروع مركز التصنٌع والصٌانة                  )مرفق(  -2

 مشروع الورش االنتاجٌة                           )مرفق( -3

 مشروع مركز نظم وتكنولوجٌا المعلومات         )مرفق( -4

 مشروع تنمٌة الرٌف المصرى                      )مرفق( -5

 ب الوارد الٌنا من نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بخصوص الخطا

لموافاتهم بالخطة السنوٌة المقترحة  الدارة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بالكلٌة للعام 

 م.2221م/2222

 القـــــــرار                                          

 احٌط المجلس علما

  الوارد من المجلس االعلً للجامعات بشأن انشاء جامعات اهلٌة تابعة بخصوص الخطاب

للجامعات الحكومٌة عن طرٌق استغالل االراضى التى تملكها الجامعات فى المجتمعات العمرانٌة 

 الجدٌدة.

 القـــــــرار                                        

 احٌط المجلس علما

 السٌد/ احمد ابو طبٌخ سائق اتوبٌس الكلٌة والخاص  بخصوص عدم وجود  سائق اخر مع

باعضاء هٌئة التدرٌس لالنتقال من مدٌنة طنطا الى مدٌنة منوف ومن القاهرة الى مدٌنة 

منوف  للحضور الى الكلٌة وذلك لعدم تواجد اي سائقٌن غٌره مما ٌسبب فى تعطٌل انتقال  

 اعضاء هٌئة التدرٌس بسهولة للكلٌة.

 القـــــــرار

مخاطبة  السٌد االستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة  للعرض على مجلس الكلٌة والرجاء باتخاذ الالزم 

 حٌث أن هذا الموضوع عرض أكثر من مرة الهمٌته.

  بخصوص عطل االسانسٌر بالمبنى االدارى بالكلٌة والحاجة الماسة  الى صٌانته للحفاظ على

 االرواح من مخاطر اعطاله.
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 القـــــــرار

مخاطبة االدارة العامة للصٌانة بالجامعة التخاذ الالزم بشأن اصالح االسانسٌر قبل بداٌة العام          

 الدراسً.

 

  وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة الحادٌة عشرا .                        

 ،وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،                        
 

  

 وكيل اللكية                

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة         
 

 أ .د/رمضان عبد امحليد الش نواين                                                                        

 


