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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م16/2/0202األحد  سادسةالجلسة ال

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة 16/2/2020انه فى يوم األحد الموافق 

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

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

  -السادة:

1

1 

 عضوا       السيد أ.د/ سعيد علي الصيرفي

2

2 

 عضوا       حسن محمد عبد الحافظ/ د.السيدأ

3

3 

 عضوا       محمد حمدي السيد/ السيدد

4

4 

 عضوا       السيدة د/ هند عبد العظيم ملهط

5

5 

 عضوا       السيدة د/ هناء أبوالعنين تركي         

6

6 

 سكرتير اللجنة    دة أ/ رانيا فتحي الجندىالسي

 

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

 الحضور, وقد تغيب عن حضور المجلس د/ هند عبد العظيم ملهط  لسفرها خارج البالد.

 عمال على النحو التالي:ثم بدأ سيادته بعرض ومناقشة جدول األ

 المصادقات -أوال:

 .م19/1/2020التصديق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى يوم األحد الموافق  
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 القــــــــــرار

  المصادقــة .    

 ثانيا  : موضوعات اإلحاطة 

  بخصوص الطلب المقدم من فريق الروبوكون بخصوص توفير اتوبيس لنقل فريق الروبوكون

لتمثيل الجامعة وهو معرض سنوى لعرض  makersfair( طالب للمشاركة فى 14)لعدد

االبتكارات الهندسية والسيارات الكهربية ومسابقات الربوتات والذى ترعاه سنويا السفارة 

 م بالقرية الذكية بالقاهرة.29/2/2020االمريكية بالقاهرة يوم 

 القــــــــــرار 

م االتفاق مع مكتب امين عام الجامعة لتوفير اتوبيس لنقل طالب بانه ت احيط اعضاء اللجنة علما

 لتمثيل الجامعة فى المسابقة.فريق الروبوكون 

  بخصوص  الخطاب الوارد الينا من السيد مدير عام شئون خدمة المجتمع والخاص بحضور

ة ود/ هبة االجتماع التنسيقي للسيد أ.د/ وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ

الغتمي مدير مركز تعليم الكبار والسادة مسئولى الكليات لتعليم الكبار ومديري ادارات فرع تعليم 

 .الكبار بالمنوفية لوضع تصور لمشاركة طالب من كليات مختلفة لمحو امية عدد من قانطي قريتهم

 القــــــــــرار 

البيئة الى مجلس الكلية حيث  وتنمية تقديم مقترح من مجلس اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع 

مبادرة تعليم يفيد بأن يقوم دكتور المادة بالكلية بعمل تحفيز للطالب لالهتمام والمشاركة فى 

 عن طريق تطبيق درجات الرأفة او درجات اعمال السنة. الكبار

   بخصوص الطلب المقدم من وحدةICDL  بخصوص وجود اجهزة ال تصلح للعمل لضعف

 ها  امكانيات

 القــــــــــرار

العرض على لجنة المعامل بالكلية لالستفادة منها بناءا على تقرير الجامعة بخصوص صالحية 

 االجهزة.
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  بخصوص الطلب المقدم من وحدةICDL  لطلب مبرد من شهر يوليو السابق لالحتياج

قدمين لالمتحانات الهام له فى الوحدة ولعدم توافر كولدير يعمل لسد احتياجات العاملين والمت

 حتى االن ولم يتم موافقة الجامعة.
 

 القــــــــــرار 

 اعادة مراسلة الجامعة بطلب لشراء المبرد وعمل الالزم.

 

  بخصوص الطلب المقدم من وحدةICDL ( 3لطلب شراء عدد )datashow  من شهر

 يمة.نوفمبر الماضى وحتي اآلن والوحدة فى حاجة تامة لهم لتهالك االجهزة القد
 

 القــــــــــرار 

القديمة وكتابة تقرير عن مدى  Data Showمخاطبة مدير ادارة الصيانة لفحص اجهزة ال

 تهالك هذه االجهزة.

  

  وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة الحادية عشرا .

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،،

 
  

 وكيل اللكية

 متع وتمنية البيئةلش ئون خدمة امل 
 

 أ .د/رمضان عبد امحليد محمد الش نواين

 


