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 ماعمحضر اجت

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م12/1/1212الجلسة  السادسة  األحد

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع 12/1/1212انه فى ٌوم االحد الموافق 

البٌئة . برئاسة السٌد  أ.د /  وتنمٌة البٌئة )الجلسة السادسة( وذلك بمكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة

 -رمضان عبدالحمٌد محمد الشنوانً  وكٌل الكلٌة  وعضوٌة كل من السادة:

 رئٌسا   السٌد أ.د/ رمضان عبد الحمٌد محمد الشنوانً   .2

 عضوا   السٌد أ.د/ امٌل صبحً شكرهللا  .1

 عضوا   طارق احمد محمود / د السٌد  .3

 عضوا   جالل عبدالمجٌد عتلم /د السٌد  .4

 عضوا   السٌدة د/ محمد رٌحان الملٌجً  .5

 عضوا   السٌدة د/ رمضان محمد جاد الحق   .6

 سكرتٌر اللجنة السٌدة/ رانٌا فتحً الجندى  .7

 وقد بدأ السٌد أ.د/ رئٌس اللجنة االجتماع بذكر" بسم هللا الرحمن الرحٌم" والترحٌب بالسادة أعضاء اللجنة الحضور.   

 جدول األعمال على النحو التالً:ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة 

 المصادقات -أوال:    

 م.27/2/1212التصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم األحد الموافق 

 القــــــــرار

  المصادقــة . 

 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة 

لس جفقد  صدر قرار الم وحدة ذات طابع خاص –*بخصوص مقترح تشكٌل مجلس ادارة مركز االبتكار ورٌادة االعمال بالكلٌة       

م بشأن انشاء المركز وله االستقالل الفنى والمالى واالدارى وجارى اتخاذ اجراءات 6/2/1212( بتارٌخ 14االعلى للجامعات رقم )

 اعتماد الالئحة المذكورة من وزارة المالٌة حتى ٌتسنً العمل بها

 القــــــــرار

 .احٌط المجلس علما      
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زمة كورونا نظرا لزٌادة اعداد اجتماع ادارة أبخصوص الكتاب الوارد من السٌد أ.د/ امٌن المجلس االعلً للجامعات بشأن *

المصابٌن والتشدٌد على وقف اى فعالٌات او احتفالٌات وااللتزام باالجراءات االحترازٌة مع اتخاذ كافة االجراءات القانونٌة الالزمة 

 طالب والعاملٌن والهٌئة المعاونة والسادة أعضاء هٌئة التدرٌس .تجاه المخالفٌن من ال

 القــــــــرار

 .احٌط المجلس علما      

*بخصوص الكتاب الدورى الصادر عن السٌد / امٌن عام مجلس الوزراء بشأن عدم نشر اي تطبٌقات حكومٌة على متاجر 

 المعنٌة.هواوي( اال بعد استطالع رأى الجهات االمنٌة  -ابل -)جوجل

 القــــــــرار

 .احٌط المجلس علما      
الكتاب الوارد من السٌد أ.د/ امٌن المجلس االعلً للجامعات بشأن كتاب السٌد أ.د/ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً بخصوص *

واالستراتٌجٌة لالرتقاء  ائفٌةالفكر المتشدد واالزمات الط لتفعٌل استراتٌجٌة التعامل مع المناطق االكثر فقرا فى اطار مواجهة

 .ت بالمدارس ومراكز الشبابلوضع خطة توعٌة تشمل عقد سلسلة من الندوا بالوعً الثقافً بالتعاون مع مؤسسة االزهر والكنٌسة
 القــــــــرار                                                                

 .احٌط المجلس علما      
طاب الوارد من نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بشأن عقد االجتماع التنسٌقً االول للمنسق *بخصوص الخ

قٌن بالتعاون مع بنك وكول تحت مسمً مشروع حاضنات الفائالعلمً للجامعة مع ممثلً وزارة التضامن االجتماعً لتفعٌل بروت

 .ناصر االجتماعً والجمعٌة الشرعٌة والوزارة
 القــــــــرار                                                             

 .احٌط المجلس علما      

 ،،وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،                                  

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة وكيل اللكية                                                                                     
                                                                                                                                                                        

أ .د/رمضان عبد امحليد الش نواين                                                                                                                                                                          


