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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م19/7/2020األحدحادية عشرلالجلسة  ا

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع 19/7/2020انه فى يوم األحد الموافق 

       ( وذلك بمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . برئاسة السيد الحادية عشروتنمية البيئة )الجلسة 

  -دالحميد محمد الشنواني  وكيل الكلية  وعضوية كل من السادة:أ.د / رمضان عب

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   السيدة د/ هناء أبوالعنين تركي

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:    

 م.21/6/2020الجتماع السابق المنعقد فى يوم األحد الموافق التصديق على محضر ا
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 القــــــــرار

  المصادقــة . 

 ثانيا  : موضوعات اإلحاطة 

 ( الوارد إلينا بتاريخ 790بخصوص الخطاب رقم )م بشأن الكتاب الدوري الوارد من السيد اللواء 24/6/2020

السيد/ رئيس الجمهورية بشأن ضرورة االلتزام حال ابرام أ.ح/ امين عام مجلس الوزراء والمتضمن ما وجه به 

عقود مع االجانب والشركات العالمية بتضمين هذه العقود بنود تسوية وفض المنازعات وذلك على النحو المفصل 

بالكتاب الدورى المرفق صورته، وذلك حفاظا لحقوق الجهات االدارية والمتعاقدين معها مما يهدف الى تحسين 

التعاقدية بينهما وتوفير الوقت والجهد والتكلفة التي يتكبدها كال منهما بحسم الخالفات والمنازعات التى  العالقة

 تنشأ عند تنفيذ العقود التى تبرمها الجهات الحكومية مع االلجانب والشركات العالمية.            

 رارالقـــــــ                                                     

 احيط المجلس علما               

 كلية والخاص باعضاء هيئة التدريسبخصوص عدم وجود  سائق اخر مع احمد ابو طبيخ سائق اتوبيس ال 

 وف  للحضور الى الكلية وذلك لعدملالنتقال من مدينة طنطا الى مدينة منوف ومن القاهرة الى مدينة من

 تدريس بسهولة للكلية.          انتقال  اعضاء هيئة ال تواجد اي سائقين غيره مما يسبب فى تعطيل

 القـــــرار

    لعرض هذا االمر على مجلس الكلية للمناقشة واتخاذ مرة اخرى عميد الكلية ر/تم مخاطبة السيد االستاذ الدكتوي    

 . ة  الضرورية ألعضاء هيئة التدريسالالزم لتفعيل هذه الخدم

 ب المستهلك الموجود بجوار اكينة لنشر الخشب العادة تدوير الخشبخصوص  استعجال طلب شراء م

  الخماسي بالكلية.الملعب 
 القـــــــرار

 عرض الموضوع على مجلس الكلية النهاء االجراءات الالزمة لمخاطبة السيد االستاذ الدكتور/عميد الكلية يتم   

 لشراء ماكينة نشر الخشب. 

 ترام والتقدير ،،،،،،وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االح

 وكيل اللكية                   

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة                
  

 أ .د/ رمضان عبد امحليد الش نواين                     


