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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م02/20/0202الجلسة  الرابعة  األحد

اجتماع لجنة شئون خدمة م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد 02/20/0202انه فى ٌوم االحد الموافق 

المجتمع وتنمٌة البٌئة )الجلسة الرابعة( 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   .2

 عضوا   السٌد أ.د/ امٌل صبحً شكرهللا  .0

 عضوا   طارق احمد محمود / د السٌد  .3

 عضوا   جالل عبدالمجٌد عتلم /د السٌد  .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.00/22/0202التصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم األحد الموافق 

 القــــــــرار

  المصادقــة . 

 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة 

بخصوص الخطاب الوارد  من السٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة بتشكٌل مجلس ادارة مركز االستشارات االلكترونٌة بالكلٌة كوحدة 

 ذات طابع خاص .

 القـــــــرار                                                                    

 .احٌط المجلس علما    
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بٌئة باعداد الحساب الربع  بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة ال 

 لوحدة الورش االنتاجٌة بالكلٌة. سنوى 

 القـــــــرار 

 .الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئةتم اعداد الحساب الربع سنوي وارساله للسٌد أ.د/ نائب رئٌس     

 م ولمدة عامٌن.02/3/0202بخصوص تشكٌل مجلس ادارة مركز رعاٌة المخترعٌن والمبدعٌن اعتبارا من     

 القـــــــرار

 .احٌط المجلس علما      

م 22/20/0202الموافق  خمٌسوذلك ٌوم ال بالكلٌةطالب برنامج هندسة التحكم الصناعٌة عدد من لبخصوص  زٌارة     

 لآلالت الحدٌثة وتكنولوجٌا التحكم فى العملٌات الصناعٌة. -لزٌارة معرض ماك تك

 القـــــــرار

 احٌط المجلس علما بانه تم االتفاق مع مكتب امٌن عام الجامعة لتوفٌر اتوبٌس لنقل طالب لزٌارة المعرض.    

 .العلمً وآلٌات تفعٌل هذا االمر بخصوص ضم وحدة نادى التكنولوجٌا لمركز الحساب  

 القـــــــرار

 احٌط اعضاء المجلس علما وتمت الموافقة على هذا المقترح.

بخصوص الطلب المقدم من االستاذ/ مدٌر مركز الحساب العلمً بتوصٌل نقطة انترنت لوحدة الحساب العلمً والمعامل 

 التابعة للمركز .

 القـــــــرار                                                       

 تم مخاطبة السٌد االستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة لمناقشة االمر وعمل الالزم.    

       والتقدير  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام

 وكيل اللكية        

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة             

  

 أ .د/رمضان عبد امحليد الش نواين             
 


