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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م55/7/5252 األحدحادية عشر ال الجلسة

وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة  م55/7/5252انه فى يوم االحد الموافق 

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

الكلية  المجتمع وتنمية البيئة . برئاسة السيد  أ.د / رمضان عبدالحميد محمد الشنواني  وكيل 

 -وعضوية كل من السادة:

 رئيسا   السيد أ.د/ رمضان عبد الحميد محمد الشنواني  2

 عضوا   السيد أ.د/ اميل صبحي شكرهللا 5

 عضوا   طارق احمد محمود / د السيد 3

 عضوا   جالل عبدالمجيد عتلم /د السيد 4

 عضوا   السيد د/ محمد ريحان المليجي 5

 عضوا   السيد د/ رمضان محمد جاد الحق  6

 عضوا السيدة/ رانيا فتحي الجندى 7

  

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.20/6/5252التصديق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى يوم األحد الموافق 

 القــــــــرار

  المصادقــة . 

 ثانيا  : موضوعات اإلحاطة 
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بخصوص الخطاب الوارد من السيد/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  * 

 تطوير البنية التحتية للوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالكلية.لتقديم بيانات تفيد 

 القــــــــرار                                                  

 .وتقديمه لمكتب السيد/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةخطاب التم عمل   

 

بخصوص الخطاب الوارد من السيد/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة * 

 –لتقديم البيانات الشخصية للسادة العاملين بالوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالكلية) االسم 

 االيميل(. -الواتساب -الوظيفة -الؤهل العلمي -رقم الموبايل

 القــــــــرار                                               

 .تم عمل الخطاب وتقديمه لمكتب السيد/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 

بخصوص الخطاب الوارد من السيد/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  *

الحسابات ورؤساء مجالس ادارات الوحدات ذات لتقديم صورة الحساب الختامى معتمدا من مدير 

  .الطابع الخاص

 القــــــــرار

 .تم عمل الخطاب وتقديمه لمكتب السيد/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بخصوص الطلب المقدم من معاون الكلية بشأن وجود بعض االخشاب بجوار سور الملعب *   

 ليس لها رصيد مخزني ومتراكمة وغير الئقة بالمظهر الجمالي للكلية. الخماسي وهذه االخشاب

 القــــــــرار

كلية النهاء يتم مخاطبة السيد االستاذ الدكتور/عميد الكلية لعرض الموضوع على مجلس ال   

 شراء ماكينة نشر الخشب. االجراءات الالزمة لضرورة 
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بخصوص تقليم االشجار بالكلية وازالة فروعها الميتة للحفاظ على رونقها وجمالها  *

 .ومساعدتها على النمو بصورة صحيحة

 القــــــــرار                                                 

 تم عمل خطاب لمدير ادارة الحدائق للتوجيه بعمل الالزم.

بخصوص الخطاب الوارد من رئيس وحدة الحدائق بالكلية بخصوص احتياج الوحدة لعدد ال يقل  *

عن خمسة عمال  حيث ان  الوحدة بحاجة الى عمال الن مساحة االماكن التى بها زراعات بالكلية 

 تزيد عن ثالثة افدنة وانه ال يعمل بالوحدة حاليا  اال عدد اثنان من العمال فقط. 

 القــــــــرار

 يوجه االمر للسيد االستاذ/ معاون الكلية لعمل الالزم.

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،،                        

  

 وكيل اللكية         
منية البيئة           متع وت  لش ئون خدمة اجمل

  

 أ .د/رمضان عبد امحليد الش نواين                                                                     

 


