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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م21/6/2020األحد عاشرةالالجلسة  

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة 21/6/2020انه فى يوم األحد الموافق 

( وذلك بمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع عاشرةشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة )الجلسة ال

الشنواني  وكيل الكلية  وعضوية كل من وتنمية البيئة . برئاسة السيد أ.د / رمضان عبدالحميد محمد 

  -السادة:

1

1 

 عضوا       السيد أ.د/ سعيد علي الصيرفي

2

2 

 عضوا       حسن محمد عبد الحافظ/ د.السيدأ

3

3 

 عضوا       محمد حمدي السيد/ دأ.السيد

4

4 

 عضوا       السيدة د/ هند عبد العظيم ملهط

5

5 

 عضوا       يالسيدة د/ هناء أبوالعنين ترك         

6

6 

 سكرتير اللجنة    السيدة أ/ رانيا فتحي الجندى

 

وقد بدأ السيد أ.د/ رئيس اللجنة االجتماع بذكر" بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء اللجنة      

 الحضور.  

 ثم بدأ سيادته بعرض ومناقشة جدول األعمال على النحو التالي:

 المصادقات -أوال:    
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 م.17/5/2020التصديق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى يوم األحد الموافق 

 القــــــــرار

  المصادقــة .    

 ثانيا  : موضوعات اإلحاطة 

 ( بخصوص مشروع مركز االبتكار وريادة االعمال ( MU Inovation Hub /المقدم من أ.د

 مة وتنمية البيئة بالجامعة.عميد  كلية الهندسة االلكترونية للجنة شئون الخد

 القـــــــرار 

 احيط المجلس علما           

  بخصوص قرار رئيس الجامعة بحظر دخول اي شخص الى الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحدتها اال

 م .30/5/2020مرتديا الكمامة سواء من منتسبي الجامعة او المترددين عليها اعتبارا من 

 القـــــــرار

 احيط المجلس علما           

 ( بتاريخ 57بخصوص قرار عميد الكلية رقم )م لتشكيل لجنة الدارة الوافدين بالكلية 2/6/2020

  -عميد الكلية رئيسا وعضوية كال من: -برئاسة السيد االستاذ الدكتور ايمن السيد عميرة 

 لتعليم والطالبوكيل الكلية لشئون ا -فتحي السيد عبد السميع السيد االستاذ الدكتور /  

 وكيل الكلية لشئون لشئون الدراسات العليا والبحوث -الدكتور/ مني محمد شقير  السيدة االستاذ

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -السيد االستاذ الدكتور/ رمضان عبد الحميد الشنواني
 القـــــــرار

 احيط المجلس علما  

 م بشأن تخصيص مستشفي معهد 2/5/2020( بتاريخ 810قم )بخصوص قرار رئيس الجامعة ر

الكبد القومي كمستشفي عزل للسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة اثناء 

 .معانتهم بفيروس كورونا المستجد

 القـــــــرار

 احيط المجلس علما 
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 ل وافر االحترام والتقدير ،،،،،،وتفضلوا سيادتكم بقبو 

 

 اللكية وكيل

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة  
  

 أ .د/ رمضان عبد امحليد الش نواين               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


