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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م22/11/2222ة  األحدلثالجلسة  الثا

وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة شئون  م22/11/2222انه فى ٌوم االحد الموافق 

( وذلك بمكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة لثةخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة )الجلسة الثا

 -البٌئة . برئاسة السٌد  أ.د / رمضان عبدالحمٌد محمد الشنوانً  وكٌل الكلٌة  وعضوٌة كل من السادة:

 رئٌسا   السٌد أ.د/ رمضان عبد الحمٌد محمد الشنوانً   .1

 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 الجندىالسٌدة/ رانٌا فتحً   .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.11/12/2222التصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم األحد الموافق 

 القــــــــرار

  المصادقــة . 

 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة 

بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ عادل السٌد مبارك رئٌس الجامعة التخاذ الالزم نحو توعٌة المواطنٌن بضرورة    

الشعب المصرى والحفاظ على امن واستقرار البالد والتشدٌد على ضرورة التزام  العاملٌن الحفاظ على تماسك 

والمواطنٌن المتقدمٌن للحصول خدمات من الجهات الحكومٌة بضرورة ارتداء الكمامات داخل المقار المصالح والجهات 

              .الحكومٌة وااللتزام االجراءات االحترازٌة للوقاٌة من فٌروس كورونا المستجد
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 القـــــــرار                                                            

 .وٌتم اتخاذ االجراءات الالزمة داخل الكلٌة احٌط المجلس علما     

م بالموافقة على تشكٌل لجنة بكل جامعة 14/12/2222بخصوص قرار المجلس االعلى للجامعات بجلسته بتارٌخ    

برئاسة نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة لالشراف على متابعة كافة االجراءات االحترازٌة للوقاٌة 

اعضاء هٌئة التدرٌس او المخافات التى ترتكب سواء من وتفوٌض اللجنة لرصد واثبات من فٌروس كورونا المستجد 

تقرٌر للمخافات للعرض معاونٌهم او العاملٌن او الطالب بكل جامعة لالجراءات االحترازٌة التى اتخذتها الجامعة واعداد 

 .على السلطة المختصة التخاذ الالزم 

 القـــــــرار

   احٌط المجلس علما     

بخصوص اقتراح د/ محمد رٌحان على انشاء وحدة التطوٌر الجامعى بالكلٌة واحد النشاطات التى ستعقدها هذه الوحدة    

الٌات البحث العلمً ( والتى تقدم للخرٌجٌن من  -العرض الفعال -النشر العلمً –هً دورات )اخالقٌات البحث العلمً 

ان هذه الدورات التدرٌبٌة ستقدم نفعا على المستوى المادى والمستوي لطالب الدراسات العلٌا حٌث خارج الجامعة واٌضا 

 الثقافً والتً ستقوم برفع شأن ثقافة البحث العلمً واخالقٌاته داخل وخارج الحرم الجامعى.

 القـــــــرار

ذ الالزم لتفعٌل هذه رفع األمر الى سٌادة العمٌد لمناقشته بمجلس الكلٌة القادم واتخاٌاالقتراح والموافقة على هذ ا تم 

 الوحدة.

بخصوص الخطاب الوارد من السٌد االستاذ/ مدٌر ادارة مركز الحساب العلمً لبعض المشاكل والمعوقات وعدم وجود  

 .ادارٌٌن للعمل بالمركز

 القـــــــرار                                                          

هذه ٌتم مخاطبة مدٌر عام الكلٌة ومدٌر شئون العاملٌن بالكلٌة لتوفٌر عدد اثنٌن من االدارٌٌن للعمل بالمركز وٌتم مناقشة  

 مدٌر المركز لعمل دورات تدرٌبٌة جدٌدة لجذب الطالب والخرٌجٌن لالستفادة منها.المعوقات والمقترحات مع 

       والتقدير  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام

 وكيل اللكية        

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة             

  

 أ .د/رمضان عبد امحليد الش نواين             
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