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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م5/2222/ 32 األحد تاسعةالجلسة  ال

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع 23/5/2222انه فى ٌوم االحد الموافق 

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

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

 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   السٌد د/ محمد رٌحان الملٌجً 5

 عضوا   السٌد 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.   

 ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة جدول األعمال على النحو التالً:

 المصادقات -أوال:    

 م.21/4/2222التصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم األحد الموافق 

 القــــــــرار

  المصادقــة . 

 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة 

* بخصوص الخطاب الوارد من السٌد ا.د/ امٌن المجلس االعلً للجامعات بشأن كتاب القرارات الصادرة عن االجتماع   

 م22/3/2222ادارة فٌروس كورونا المستجد المنعقدة برئاسة السٌد الدكتور/ رئٌس الوزراء بتارٌخ السابع عشر للجنة 

 والذي ٌنص على تطبٌق االجراءات الوقائٌة العامة للوقاٌة من فٌروس كورونا المستجد.

 القــــــــرار                                                               

 المجلس علما.احٌط 
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*بخصوص الخطاب الوارد من االمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بشان قٌام االكادٌمٌة الوطنٌة للتدرٌب باطالق الدفعة 

 وتعمٌم العلم www.nta.egمن خالل موقعها   (EPLP)الرابعة من البرنامج الرئاسً لتأهٌل التنفٌذٌن للقٌادة 

 .  بالبرنامج على منتسبً الجامعة

 القــــــــرار                                                               

 احٌط المجلس علما.  

*بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ/ مدٌر ادارة مركز الحساب العلمً بشأن حاجة المركز لتوصٌل خدمة االنترنت حٌث 

 وجود هذه الخدمة للتواصل مع المتدربٌن والبٌئة الخارجٌة لعمل تسوٌق للدروات التى ٌقدمها. ان عقد الدورات ٌتطلب

 القــــــــرار                                                       

الكلٌة حتً جاري عمل خطاب للسٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة للتكرم بالموافقة على توصٌل خدمة االنترنت لمركز الحساب العلمً ب

ٌتسنً للمركز عقد الدورات التً تعتمد على االنترنت وللتواصل مع البٌئة الخارجٌة والمتدربٌن لعمل تسوٌق للدورات 

 وانشطة المركز.

*بخصوص عدم وجود  سائق اخر التوبٌس الكلٌة والخاص باعضاء هٌئة التدرٌس لالنتقال من مدٌنة طنطا الى مدٌنة 

مدٌنة منوف  للحضور الى الكلٌة وذلك لعدم تواجد اي سائقٌن غٌرالسٌد/ احمد ابو طبٌخ مما منوف ومن القاهرة الى 

 للكلٌة.انتقال  اعضاء هٌئة التدرٌس  ٌسبب فى تعطٌل

 القــــــــرار

 الالزم لتفعٌل هذه /عمٌد الكلٌة مرة اخرى لعرض هذا االمر على مجلس الكلٌة للمناقشة واتخاذ أ.د ٌتم مخاطبة السٌد 

 الخدمة  الضرورٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس .

  

  وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة الحادٌة عشرا .                                

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،،                        

  

 وكيل اللكية                

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة                
  

 أ .د/رمضان عبد امحليد الش نواين                                                                                   

 


