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 محضر اجتماع

 شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئةلجنة 

 م71/7/7202األحد  خامسةالجلسة  ال

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة 71/7/2027انه فى ٌوم االحد الموافق 

برئاسة  المجتمع وتنمٌة البٌئة )الجلسة الرابعة( وذلك بمكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة .

 -السٌد  أ.د / رمضان عبدالحمٌد محمد الشنوانً  وكٌل الكلٌة  وعضوٌة كل من السادة:

 رئٌسا   السٌد أ.د/ رمضان عبد الحمٌد محمد الشنوانً   .7

 عضوا   السٌد أ.د/ امٌل صبحً شكرهللا  .2

 عضوا   طارق احمد محمود / د السٌد  .3

 عضوا   جالل عبدالمجٌد عتلم /د السٌد  .4

 عضوا   د/ محمد رٌحان الملٌجًالسٌدة   .5

 عضوا   السٌدة د/ رمضان محمد جاد الحق   .6

 سكرتٌر اللجنة السٌدة/ رانٌا فتحً الجندى  .1

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

 األعمال على النحو التالً:ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة جدول 

 المصادقات -أوال:    

 م.20/72/2020التصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم األحد الموافق 

 القــــــــرار

  المصادقــة . 

 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة 

ادارة مركز االستشارات بشأن تشكٌل 23/72/2020( بتارٌخ 2302بخصوص قرار السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة رقم )*  

 .م30/72/2027اعتبارا من  االلكترونٌة بالكلٌة لمدة عامٌن
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 القــــــــرار

 .احٌط المجلس علما      

ز االبتكار ورٌادة م بشأن انشاء مرك6/7/2027( بتارٌخ 24* بخصوص قرار رئٌس المجلس االعلً للجامعات رقم )   

على اال ٌتم العمل  بكلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف واعتماد الئحته المالٌة واالدارٌة )كوحدة ذات طابع خاص( االعمال

 .بهذه الالئحة اال بعد اعتمادها من وزارة المالٌة

 القــــــــرار

 .احٌط المجلس علما      

( من اعضاء 5لترشٌح عدد)بخصوص الخطاب الوارد من ا.د/ نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة *

هٌئة التدرٌس ممن ٌرغبون العمل كااستشاري بمركز الدراسات االستراتٌجٌة واعداد القادة فى جمٌع المجاالت وموافاتهم 

 بالسٌرة الذاتٌة خالل اسبوع .

 القــــــــرار

 .ابالغ رؤساء االقسام بالكلٌة للترشٌحاحٌط المجلس علما وتم       

الوارد من ا.د/ نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بشأن الكتاب الوارد من * بخصوص الخطاب 

السٌد اللواء/ السٌد غالً رئٌس مجلس صندوق تكرٌم شهداء وضحاٌا ومفقودي ومصابً العملٌات الحربٌة واالرهابٌة 

من حٌث تخفٌض قٌمة الدورات المقدمة من  واالمنٌة واسرهم للتعاون والتنسٌق مع الجامعة لتقدٌم خدمات لصالحهم

% للفرد او االعفاء الكامل منها وااقامة ندوات لهم لرفع 50الوحدات ذات الطابع الخاص البناء الشهداء واسرهم بنسبة 

 .الروح المعنوٌة والتوعٌة بتعظٌم اجر الشهادات واٌضا زٌارات من رموز وقٌادات الجامعة وتقدٌم الدعم والهداٌا

 القــــــــرار

 احٌط المجلس علما.      

من السٌد أ.د/ نائب وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً لشئون الجامعات لفتح باب الترشٌح  *بخصوص الخطاب الوارد

 م.74/7/2027م حتى 3/7/2027للعلوم االدارٌة فى الفترة من لمنصب رئٌس اكادٌمٌة السادات 

 القــــــــرار

 احٌط المجلس علما.      
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* بخصوص الخطاب الوارد من د/ مدٌر مركز الدراسات االستراتٌجٌة واعداد القادة بالجامعة لتقدٌم كافة االستشارات 

ومنها التخصصات الهندسٌة والتجارٌة والمحاسبٌة والزراعٌة والتخصصات الطبٌة  والبحوث فى تخصصات مختلفة

 .والطب البٌطري ومجال العلم والكٌمٌاء واٌضا مجال العلوم التربوٌة 

 القــــــــرار

 .احٌط المجلس علما      

اللواء أ.ح/ امٌن عام مجلس الوزراء * بخصوص كتاب السٌد أ.د/ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً بشأن كتاب السٌد 

 .المستجد فٌما ٌخص مانشر فى الجرٌدة الرسمٌة من قرارات لجنة ادارة ازمة فٌروس كورونا

 القــــــــرار

 .احٌط المجلس علما      

                           

  الحادٌة عشرا .وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة                            

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،،                        
 

  

 وكيل اللكية                

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة                
  

 أ .د/رمضان عبد امحليد الش نواين                                                                                   

 

 


