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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م 22/12/2019األحد  رابعةالجلسة ال

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة  22/12/2019انه فى يوم األحد الموافق  

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

  -لية  وعضوية كل من السادة:البيئة . برئاسة السيد أ.د / رمضان عبدالحميد محمد الشنواني .  وكيل الك

 عضوا   السيد أ.د/ سعيد علي الصيرفي 1

 عضوا   حسن محمد عبد الحافظ/ د.السيدأ 2

 عضوا   محمد حمدي السيد/ السيدد 3

 عضوا   السيدة د/ هند عبد العظيم ملهط 4

 عضوا   السيدة د/ هناء أبوالعنين تركي  5

 سكرتير اللجنة    السيدة أ/ رانيا فتحي الجندى 6

 

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:

 م24/11/2019التصديق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى يوم األحد الموافق  

 القــــــــــرار

  المصادقــة .    

 ثانيا  : موضوعات اإلحاطة 

  الطلب المقدم من االدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة لترشيح عدد من االبحاث بخصوص

مجلس شئون خدمة المجتمع لرفعها  لىالمجتمع لدراستها وعرضها عالعلمية المجتمعية والتى تخدم 

 لمجلس الجامعة.
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 القــــــــــرار 

االلكترونيات ر/ حمدى عوض رئيس قسم هندسة قررت اللجنة مناقشة السيد االستاذ الدكتو

لترشيح الدكتورة/ لمياء الشناوي للمشاركة بمشروع ترشيد استهالك المياه للتواصل مع  والتحكم الصناعية

 االدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة. 

  تشكيل المكتب المالي و االدارى لصندوق الورش االنتاجية بالكليةة فةى جلسةته االولةى للعةام المةالي بخصوص

م واعتمةةد مةةن نائةةب رئةةيس الجامعةةة لخدمةةة المجتمةةع 24/10/2019م والةةذي انعقةةد بتةةاري  2020م/2019

 م.12/11/2019وتنمية البيئة بتاري  

 القــــــــــرار 

 احيط اعضاء اللجنة علما. 

  بخصوص عدم توافر جهاز كمبيوتر وماكينة طبع وذلك النجاز المكاتبات التى تطلب من وحدة الحدائق بالكلية

 ذلك.وعدم توافر االفراد المدربين على 

 القــــــــــرار 

 يوجه االمر للسيد االستاذ/ مدير عام الكلية لتوفير جهاز الكمبيوتر وماكينة الطباعة وعمل الالزم.

 

  وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة الحادية عشرا .

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،،

 
  

 وكيل اللكية

 وتمنية البيئةلش ئون خدمة اجملمتع 
 

 أ .د/رمضان عبد امحليد محمد الش نواين

 


