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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م 27/10/9201األحد  ثانيةالالجلسة 

تم عقد  الواحدةظهرا  م وفى تمام الساعة  27/10/2019الموافق  األحدانه فى يوم  

( وذلك بمكتب وكيل الكلية  الثانيةالجلسة اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة )

 .  رمضان عبدالحميد محمد الشنوانيلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . برئاسة السيد أ.د / 

  -السادة:ل الكلية  وعضوية كل من وكي

 عضوا   سعيد علي الصيرفيالسيد أ.د/  1

 عضوا              حسن محمد عبد الحافظ/ د.السيدأ 2

 عضوا              محمد حمدي السيد/ السيدد 3

 عضوا              هند عبد العظيم ملهطد/  ةالسيد 4

 عضوا               هناء أبوالعنين تركيد/  ةالسيد  5

 سكرتير اللجنة       بركات أميرة السيد 6

 

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

 جدول األعمال على النحو التاليثم بدأ سيادته بعرض ومناقشة  ، أعضاء اللجنة الحضور

   أوال:- المصادقات

م29/9/2019الموافقاألحد يوم محضر االجتماع السابق المنعقد في  التصديق على    

 ــــــــــرارالق
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.المصادقــة   

 ثانيا  : موضوعات اإلحاطة :

بخصوص قرار أ.د/ عميد الكلية بشأن إعادة تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية  -1
 .2019/2020البيئة للعام الجامعي 

 ــــــــــرارالق
 

 . أحيطأعضاءاللجنةعلما  
 

بخصوص قرار أ.د/ رئيس الجامعة بشأن تعيين أ.د / رمضان الشنواني  وكيال  لشئون  -2
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 

 ــــــــــرارالق
 

 .أحيطأعضاءاللجنةعلما  

 ثالثا  : موضوعات المناقشة :
 

المذكرةالواردةإلينامنمديرمركزالحسابالعلمييطرحفيهاالعديدمنالمشاكلوالمعوقاتالتنظبخصوص -1

 يميةوالماليةالتيتواجهالمركز

 القــــــــــرار

 . الموافقةعليمقترحاتالتطويروالعرضعليالسيدمديرعامالكليةلعماللالزم
 

بها المشاكل التي بخصوص المذكرة المحولة إلينا من مدير وحدة الحدائق بالكلية يوضح  -2

 تعوق العمل بالحدائق .

 القــــــــــرار

لية للمناقشة ويوجه طلب للسيد األستاذ مدير عام الكلية لتوفير للعرض علي مجلس الك

 لزوم العمل بوحدة الحدائقجهاز كمبيوتر 
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بخصوص المذكرة المحولة إلينا من مدير إدارة الورش يوضح بها المشاكل والمعوقات  -3

 تتعرض لها وحدة الورش اإلنتاجية .التي 

 القــــــــــرار

 رفع األمر لمجلس الكلية لتشكيل لجنة لدراسة هذه المشاكل .

 

بخصوص الطلب المحول إلينا من مدير إدارة نادي تكنولوجيا المعلومات بالكلية توضح  -4

 بها مشاكل وإحتياجات النادي .

 القــــــــــرار

 مدير عام الكلية لعمل الالزم .تحويل الطلب للسيد األستاذ 

 

بخصوص المذكرة المحولة إلينا من مدير وحدة األزمات والكوارث يوضح بها المشاكل  -5

 والمعوقات التي تتعرض الوحدة .

 القــــــــــرار

 توصي اللجنة بالعمل علي توفير هذه اإلحتياجات وعرض الموضوع علي مجلس الكلية .

 

 

  .الثانية وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة 

 

 ،،،،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام

 
  

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة
 


