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 حضر اجتماعم

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م19/1/2020الجلسة الخامسة األحد 

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة 19/1/2020انه فى يوم األحد الموافق 

)الجلسة الرابعة ( وذلك بمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

وتنمية البيئة . برئاسة السيد أ.د / رمضان عبدالحميد محمد الشنواني .  وكيل الكلية  وعضوية كل من 

  -السادة:

 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:

 م22/12/2019التصديق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى يوم األحد الموافق  

 القــــــــــرار

  المصادقــة .    

 ثانيا  : موضوعات اإلحاطة 
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يادة من السيد اللواء/ أ ح امين عام مجلس الوزراء بشأن توجيهات القالكتاب الدورى الوارد  بخصوص -1

السياسية نحو االهتمام بالمواطنين ومشاكلهم اليومية لضمان زيادة تفاعل الوزارات والمحافظات والجهات 

 االخرى مع طلبات وشكاوى المواطنين وحرصا على رفع معدالت انجاز الشكاوى واالنتهاء منها . 

 القــــــــــرار 

 . احيط اعضاء اللجنة علما 

الوارد من السيد االستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن توجيهات السييد الكتاب بخصوص  -2

االستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بعدم التعامل مع اى شخص غير معيرو  ليدى اليوزارة وعيدم ارسيال 

وبيات علييى اي بيانيات تخيص الجامعية اال للجهيات الرسيمية وبصيورة رسيمية والحيذر مين اليدخول فيى اي جر

وسييائل التواصييل االجتميياعي غييير معلوميية ومنهييا "الييواتس اب" بادعيياء ان صيياحبها او م سسييها يعمييل فييى 

  The National Pressجهات عليا ومنها جروب باسم 

 القــــــــــرار 

 احيط اعضاء اللجنة علما. 

( شكارة سماد سوبر 6طلب لشراء عدد )لالخطاب الوارد من رئيس وحدة الحدائق بالكلية  بخصوص  -3

 فوسفات الجير الثنائي وذلك لتحسين مستوى المسطحات الخضراء. 

 القــــــــــرار 

 الالزم.لعمل  يوجه االمر للسيد االستاذ/ مدير عام الكلية 

( متر مربع تربة زراعية لتسوية 80طلب )لبخصوص الخطاب الوارد من رئيس وحدة الحدائق بالكلية   -4

 االماكن المطلوبة   . 

 القــــــــــرار

 االستاذ/ مدير عام الكلية لعمل الالزم.يوجه االمر للسيد 

 بخصوص الخطاب الوارد من رئيس وحدة الحدائق بالكلية  بطلب الصالح ماكينة قص النجيلة. -5

 القــــــــــرار

 مدير عام الكلية  لعمل الالزم.يوجه االمر للسيد االستاذ/ 
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بخصوص الخطاب الوارد من رئيس وحدة الحدائق بالكلية بخصوص احتياج الوحدة لعدد ال يقل عن خمسة  -6

عمال  حيث ان  الوحدة بحاجة الى عمال الن مساحة االماكن التى بها زراعات بالكلية تزيد عن ثالثة افدنة 

 ان من العمال فقط. وانه ال يعمل بالوحدة حاليا  اال عدد اثن

 

 القــــــــــرار

 لعمل الالزم.  معاون الكليةيوجه االمر للسيد االستاذ/ 

 

  وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة الحادية عشرا .

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،،

 
  

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة
 

 عبد امحليد محمد الش نواينأ .د/رمضان 

 

 

 


