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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م81/81/0101األحدالثانٌة  الجلسة  

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة 81/81/0101انه فى ٌوم االحد الموافق 

المجتمع وتنمٌة البٌئة )الجلسة الثانٌة( وذلك بمكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة . برئاسة 

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

 رئٌسا   السٌد أ.د/ رمضان عبد الحمٌد محمد الشنوانً   .8

 عضوا   صبحً شكرهللاالسٌد أ.د/ امٌل   .0

 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.   

 ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة جدول األعمال على النحو التالً:

 المصادقات -أوال:    

 م.00/9/0101التصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم األحد الموافق 

 القــــــــرار

  المصادقــة . 

 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة 

بخصوص الخطاب الوارد الٌنا من نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب بمواعٌد بدء الدراسة واالمتحانات    

ومادة )حقوق االنسان( ومادة اساسٌات الجودة  بالفصل الدراسً االول واجازة نصف العام وبدء الدراسة واالمتحانات 

 م.0108-م0101بالفصل الدراسً الثانً للعام 
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 القـــــــرار                                              

 احٌط المجلس علما    

بخصوص الخطاب الوارد الٌنا من السٌد االستاذ الدكتور/ رئٌس الجامعة والذى ٌتضمن قرار المجلس االعلى  

م لمقترح خطة االجراءات االحترازٌة والوقائٌة بالجامعات 89/9/0101المنعقدة بتارٌخ  للجامعات بجلسته

 م.0108م/0101المصرٌة للعام الدراسً 

 القـــــــرار

تم تشكٌل لجنة  برئاسة السٌد أ.د/ وكٌل الكلٌة لشئون خدمة وتنمٌة البٌئة واساتذة من اعضاء هٌئة التدرٌس 

 -وهم :

 عضوا                      شكرهللا السٌد أ.د/ امٌل صبحً -8

 عضوا                        طارق احمد محمود/ د السٌد -0

 عضوا                       جالل عبدالمجٌد عتلم/د السٌد -3

 السٌدة د/ محمد رٌحان الملٌجً                    عضوا -4

 السٌدة د/ رمضان محمد جاد الحق                 عضوا  -5

جنة تنفٌذ لم وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع ل88/81/0101ٌوم االحد الموافق وانه فى  

االجراءات االحترازٌة والوقائٌة بالكلٌة )الجلسة االولى( وذلك بمكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة 

 وتم اتخاذ القرارات االتٌة: البٌئة

لشباب بعمل جدول لمتابعة تنفٌذ لبس الكمامة والجلوس المتباعد فى المدرجات تكلٌف مدٌر ادارة رعاٌة ا -8

وفى االماكن المختلفة فى الكلٌة التى ٌحدث بها تجمعات وتشمل الكافٌترٌا واماكن جلوس الطالب داخل 

 حرم الكلٌة.

 تكلٌف معاون الكلٌة بمتابعة تطهٌر الحمامات بصفة ٌومٌة . -0

 ابعة تنفٌذ لبس الكمامة بٌن موظفٌن الكلٌة.تكلٌف مدٌري االدارات  لمت -3

 تكلٌف مدٌر امن الكلٌة بمتابعة دخول الطالب وقٌاس درجة الحرارة لهم .  -4

بخصوص الخطاب الوارد الٌنا من السٌدة / مدٌر عام المشروعات بالجامعة البٌئٌة بخصوص تنظٌم اسبوع بٌئً 

 مسابقة للطالب(. -قوافل -محاضرات -تضمن )ندواتثقافً بالكلٌة ٌسبق االسبوع البٌئً الثامن على ان ٌ

 القـــــــرار

 بخصوص تنظٌم االسبوع البٌئً ومرفق طٌة نسخة منها.تم عمل مطوٌة 
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بخصوص الخطاب الوارد الٌنا من السٌدة/ مدٌر ادارة المشروعات بالجامعة الهتمام الجامعة بالشكل الجمال 

 تظهر الجامعة بالشكل الذي ٌناسب مكانتها العلمٌة والحضارٌة. لكلٌاتها ومعاهدها ووحداتها المختلفة حتً

 القـــــــرار 

لعمل  تمت مخاطبة كال من السٌد/ معاون الكلٌة والسٌد/ مدٌر وحدة الحدائق والسٌد/ مدٌر ادارة الصٌانة   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الالزم.

بخصوص الخطاب الوارد الٌنا من السٌد أ.د/ امٌن المجلس االعلى للجامعات  بخصوص االعالن عن مناقصة   

عداد وتنفٌذ مشروع رفع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرٌة بالتعاون مع بنك التنمٌة واعادة االعمار دولٌة ال

 . KFWااللمانً 

 القـــــــرار                                                         

 احٌط المجلس علما            

رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بنسخة من بخصوص الخطاب الوارد الٌنا من السٌد أ.د/ نائب 

 مطوٌة نقطة اتصال مكتب براءات االختراع المصرى بجامعة المنوفٌة.

 القـــــــرار                                                                      

 احٌط المجلس علما             

من هٌئة تموٌل العلوم والتكنولوجٌا واالبتكار لعمل تعاون بٌنهم وبٌن الجامعة  بخصوص الخطاب الوارد الٌنا

 لتموٌل العدٌد من المشروعات البحثٌة بالجامعة.

 القـــــــرار

 احٌط المجلس علما             

ادارة بخصوص الخطاب الوارد الٌنا من نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بتشكٌل مجلس 

 م.5/9/0101مركز الحساب العلمً بكلٌة الهندسة االلكترونٌة لمدة عامٌن اعتبارا 

 القـــــــرار

 احٌط المجلس علما             
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بخصوص الخطاب الوارد من السٌد االستاذ/ مدٌر ادارة مركز الحساب العلمً لبعض المشاكل والمعوقات 

 ومقترحات التطوٌر. 

 القـــــــرار

 ومدٌر شئون العاملٌن بالكلٌة لتوفٌر عدد اثنٌن من االدارٌٌن للعمل بالمركز ٌتم مخاطبة مدٌر عام الكلٌة  -8

ٌتم مخاطبة نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة العادة صٌاغة القواعد المالٌة  -0

 اب العلمً.لجذب عمالة خارجٌة للعمل مع المركز واحداث رضا وظٌفً داخل وحدة الحس

ٌتم مخاطبة مدٌر مركز التعلٌم االلكترونً عن بعد بكلٌة الحاسبات والمعلومات  لعمل بروتوكول تعاون  -3

بٌن مركز التعلٌم االلكترونً ومركز الحساب العلمً للعمل على جذب الطالب والخرٌجٌن للدورات 

 التدرٌبٌة التى ٌقدمها مركز الحساب العلمً .

  

  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                                                                                 

 


