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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م55/8/0205 األحدثانية عشر ال الجلسة

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة 55/8/0205انه فى يوم االحد الموافق 

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

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

 -وعضوية كل من السادة:

 رئيسا   السيد أ.د/ رمضان عبد الحميد محمد الشنواني  5

 عضوا   السيد أ.د/ اميل صبحي شكرهللا 0

 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.05/7/0205التصديق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى يوم األحد الموافق 

 القــــــــرار

  المصادقــة . 

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

الدورات التدريبية للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وتوحيد مركز نموذج موحد لشهادات 

 االصدار.

 القــــــــرار

تم توزيع نسخة من نموذج الشهادة المرفق من الخطاب الوارد من نائب رئيس الجامعة لشئون 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية.

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

نموذج موحد لشهادات الدورات التدريبية للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وتوحيد مركز 

 االصدار.

 القــــــــرار

  احيط المجلس علما.  

لبيئة بشأن *بخصوص الخطاب الوارد من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ا

اصدار ادارة الدراسات االستراتيجية  الول عدد من نشرة )قضايا استراتيجية( بهدف توعية 

 وتثقيف المواطن المصرى باهم القضايا المعاصرة محليا وعالميا. 

 القــــــــرار

  احيط المجلس علما.    

*بخصوص الخطاب الوارد من السيد االستاذ/ مدير ادارة مركز الحساب العلمي لبعض المشاكل 

 التى تخص جذب الطالب والخريجين للمركزوالمعوقات 

 القــــــــرار

يتم اعادة مخاطبة مدير مركز التعليم االلكتروني عن بعد بكلية الحاسبات والمعلومات  لعمل    

التعليم االلكتروني ومركز الحساب العلمي للعمل على جذب الطالب بروتوكول تعاون بين مركز 

 والخريجين للدورات التدريبية التى يقدمها مركز الحساب العلمي .

 ظهرا وانتهت اللجنة في تمام الساعة الحادية عشر                            
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 والتقدير ،،،،،  االحترام بقبول وافرسيادتكم  وتفضلوا                           

 

 وكيل اللكية          

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة          

    

 أ .د/رمضان عبد امحليد الش نواين                                                                        


