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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م22/3/2222الجلسة  السابعة  األحد

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع 22/3/2222انه فى ٌوم االحد الموافق 

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

 -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  .2

 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

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

 ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة جدول األعمال على النحو التالً:

 المصادقات -أوال:    

 م.22/2/2222التصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم األحد الموافق 

 القــــــــرار

  المصادقــة . 

 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة 

 المجلس االعلى للجامعات والذى وافق على مد العام الدراسً  بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ امٌن

الجارى بالجامعات والمعاهد لمدة ثالثة اسابٌع مبدئٌا بما ٌحقق استكمال الخطة الدراسٌة للتخصصات العلمٌة 

 المختلفة.

 القــــــــرار 

 .احٌط المجلس علما
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علٌم العالً والبحث العلمً والمرسل لسٌادته من اللواء بخصوص الخطاب الوارد من السٌد االستاذ الدكتور/ وزٌر الت *

أ.ح/ امٌن عام مجلس الوزراء بضرورة مراعاة الدقة عند وضع خرٌطة جمهورٌة مصر العربٌة فى مكاتبات او دراسات 

 او محررات رسمٌة وعدم االستعانة باي خرائط مغلوطة وكذلك اتخاذ الالزم نحو توعٌة الطالب والشباب بخرٌطة مصر

 الصحٌحة.

 القــــــــرار

 احٌط المجلس علما.

بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ امٌن المجلس االعلى للجامعات بشأن اطالق مسابقة افضل جامعة فى االلبحاث *

 م ومرفق طٌة معاٌٌر المسابقة.2222م/2222النطبٌقة المنشورة من حٌث االبداع واتباطها بالصناعة فى العام الجامعى 

 القــــــــرار                                                           

 احٌط المجلس علما.

بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ امٌن المجلس االعلى للجامعات بشأن اطالق مسابقة افضل جامعة فى االلبحاث *

 م ومرفق طٌة معاٌٌر المسابقة.2222م/2222جامعى النطبٌقة المنشورة من حٌث االبداع واتباطها بالصناعة فى العام ال

 القــــــــرار                                                  

 احٌط المجلس علما.

وعمال فنٌٌن( حٌث ان العمالة  -بخصوص خطاب السٌد االستاذ/ مدٌر ادارة الورش بالكلٌة وحاجته الً عمالة )فنٌٌن*

 البا ما ٌتم االستعانة بعمالة خارجٌة لالعمال التً لٌس بها تخصص بالورش.داخل الورش غٌر كافٌة وغ

 القــــــــرار                                                   

 احٌط المجلس علما.

 بخصوص خطاب السٌد االستاذ/ مدٌر ادارة الورش بالكلٌة والذى ٌفٌد بعدم وجود دعاٌة كافٌة للوحدة داخل وحدات*

 .الجامعة

 القــــــــرار                                                 

 احٌط المجلس علما.
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م بتعٌٌن السٌد أ/ اٌهاب حامد ابو شنب مسئول السالمة 22/3/2222( بتارٌخ 43بخصوص قرار عمٌد الكلٌة رقم )*

 والصحة المهنٌة بالكلٌة.

 رارــــــالق                                                        

 احٌط المجلس علما.       

بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ امٌن المجلس االعلى للجامعات والذى ٌضم كتاب السٌد/ رئٌس قطاع التعلٌم *

 romouzبوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بشأن محضر الضبطٌة القضائٌة الخاص بالمنشأة المسماه اكادٌمٌة 

محافظة الجٌزة وذلك  -برج البنك االهلى الكوٌتً -ش السودان -(221( بالدور التاسع بالعقار رقم )2والكائن بشقة رقم )

لممارستها العملٌة التعلٌمٌة بدون ترخٌص بالمخالفة لدستور جمهورٌة مصر العربٌة وموافاة امانة المجلس بروتوكوالت 

 ة خارجٌة.التعاون الموقعة بٌن الجامعة واى جه

 القــــــــرار                                                 

 احٌط المجلس علما.

بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة بشأن كتاب السٌد اللواء/ مدٌر مكتب السٌد رئٌس الجمهورٌة *

ة لتطبٌق االجراءات االحترازٌة والوقائٌة بشأن التقدٌرات والتوصٌات الصادرة من فخامة السٌد رئٌس الجمهورٌ

 بالجامعات وضبط جدول المحاضرات الدراسٌة فى ظل ظروف ازمة كورونا.

 القــــــــرار                                                         

 احٌط المجلس علما.

  الساعة الحادٌة عشرا .وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام                            

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،،                        

  

 وكيل اللكية                

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة                
  

 .د/رمضان عبد امحليد الش نواينأ                                                                                     

 


