مجلس إدارة مركز الخدمة العامة
" الجلسة التاسعة " للعام المالي 2017/2016
المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 2017 /10 / 17

عقد يوم الثالثاء الموافق2017 /10 / 17اجتماع مجلس إدارة مركــز الخدمة العامة برئاسة السيد
األستاذ الدكتور /أحمد أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة
وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبحضور كل من-:
ـ أ.د /محمود عبد العزيز قوره وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (نائبا للرئيس)
(عضوا)
 أ.د  /محمد أحمد قنديل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -أ.د /فاطمة احمد الصيرفي

أستاذ متفرغ بقسم المسالك البولية مدير للمركز

أ.د /والء فريد عبد العزيز موسى أستاذ أمراض القلب واألوعية الدموية أ.د /ايمان عبد الفتاح السيد بدر أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية -األستاذ /محمد نبيل محمد فتحى زيتون مديــر عــام الكلية

أمينا للمجلس

(عضوا)
(عضوا)

(عضوا)

وتولت سكرتارية المجلس السيدة /وفاء صالح المزين بمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

وتنمية البيئة .

وقد اعتذر كل من -:
 أ.د /نانسي يوسف اسعد الدكتورة /هناء حمدي سرور -الحاج  /صالح خطاب

(عضوا)
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
( عضو من الخارج)
وكـيل وزارة الصحة بالمنوفية
(عضوا من الخارج)
رجـــل أعمــال

وقــد اسـتهل الجلســةأ.د /أحمد أحمد جمال الدين عمــيد الكلـــية ورئيــس المجلس بذكــر
" بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم رحب بالسادة الحضور أعضاء المجلس متمنيا للجميع دوام العافية .
ثم بدأ بعرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال على النحو التالي-:

الموضوع األول -:

المصادقة على محضر اجتماعالجلسة السابقة (الثامنه) والمنعقدة بتاريخ
2017 /8 /29
القرار-:

المصادقة مع مراعاة اإليضاحات الواردة على المحضر.
الموضوع الثاني -:

النظر في إحصائية بنشاط المعمل المركزي خالل شهرأكتوبر 2017م .
القرار .:

أحيط المجلس علما بالموافقه .
الموضوع الثالث -:

النظر فى إحصائية بنشاط حضانة الدكتور الصغير خالل شهر أكتوبر 2017م
القرار .:
أحيط المجلس علما

الموضوع الرابع-:

النظر في إحصائية بنشاط األستوديو التعليمي خالل شهرأكتوبر 2017م .
القرار .:
أحيط المجلس علما

الموضوع الخامس -:

النظر في إحصائية بنشاط معمل المهارات خالل شهر أكتوبر 2017م .
القرار .:
أحيط المجلس علما

ما يستجد من اعمال ..................................

والى هنـــا انتهى المجلس مـن النظــر في الموضوعــات المعروضة بجـــدول األعمال
فأعـــلن السيـــد األستــاذ الدكتور /أحمد أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس المجلس رفع
الجلسة.
مدير المركزعميد الكلية
وأم ـ ــين المجلس

ورئيس مجلس اإلدارة

(أ.د /فاطمة احمد الصيرفي)( أ.د /أحمد أحمد جمال الدين)
جامــــــعة المنوفيـة
كلية الطب
مركز الخدمة العامة

مجلس إدارة مركز الخدمة العامة
" الجلسة الثامنه " للعام المالي 2017/2016
المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 2017 /8 / 29

عقد يوم الثالثاء الموافق2017 /8 / 29اجتماع مجلس إدارة مركــز الخدمة العامة برئاسة السيد

األستاذ الدكتور /أحمد أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة
وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبحضور كل من-:
ـ أ.د /محمود عبد العزيز قوره وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (نائبا للرئيس)
(عضوا)
 أ.د  /محمد أحمد قنديل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث(عضوا)
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ.د /نانسي يوسف اسعد-أ.د /والء فريد عبد العزيز موسى أستاذ أمراض القلب واألوعية الدموية

(عضوا)
(عضوا)

 -أ.د /ايمان عبد الفتاح السيد بدر أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية

وتولت سكرتارية المجلس السيدة /وفاء صالح المزين بمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة .
وقد اعتذر كل من -:

 -أ.د /فاطمة احمد الصيرفي

أستاذ متفرغ بقسم المسالك البولية مدير للمركز

أمينا للمجلس

 أ.مد /ناصر محمد عبد الباري أستاذ مساعد عالج األورام والطب النووى -األستاذ /مرسي محمد مرسي جاد هللا مديــر عــام الكلية

 الدكتورة /هناء حمدي سرور -الحاج  /صالح خطاب

وكـيل وزارة الصحة بالمنوفية
رجـــل أعمــال

(عضوا )
(عضوا)

( عضو من الخارج)
(عضوا من الخارج)

وقــد اسـتهل الجلســةأ.د /أحمد أحمد جمال الدين عمــيد الكلـــية ورئيــس المجلس بذكــر
" بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم رحب بالسادة الحضور أعضاء المجلس متمنيا للجميع دوام العافية .
ثم بدأ بعرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال على النحو التالي-:

الموضوع األول -:

المصادقة على محضر اجتماعالجلسة السابقة (السابعة) والمنعقدة بتاريخ
2017 /7 /11
القرار-:

المصادقة مع مراعاة اإليضاحات الواردة على المحضر.

الموضوع الثاني -:

النظر في إحصائية بنشاط المعمل المركزي خالل شهرأغسطس 2017م .
القرار .:

أحيط المجلس علما بالموافقه .
الموضوع الثالث -:

النظر فى إحصائية بنشاط حضانة الدكتور الصغير خالل شهر أغسطس 2017م
القرار .:
أحيط المجلس علما

الموضوع الرابع-:

النظر في إحصائية بنشاط األستوديو التعليمي خالل شهرأغسطس 2017م .
القرار .:
أحيط المجلس علما

الموضوع الخامس -:

النظر في إحصائية بنشاط معمل المهارات خالل شهر أغسطس 2017م .
القرار .:
أحيط المجلس علما

الموضوع السادس -:

بشأن موافق مجلس ادارة الخدمه العامه بجلسته الخامسه المنعقدة يوم الثالثاء الموافق
2017/6/13م بالعام المالى  2017/2016على ترشيح أ .د/عالء عبد العظيم السيسى أستاذ
بقسم الجراحه ورئيس االداره المركزيه بدال من أ .د /ناصر محمد عبد الباري أستاذ بقسم عالج
األورام والطب النووى رئيس االداره المركزيه سابقا.
وترشيح السيد األستاذ /محمد نبيل محمد فتحى زيتون مديــر عــام الكلية بدال من
السيد األستاذ /مرسي محمد مرسي جاد هللا مديــر عــام الكلية سابقا .
القرار .:
الموافقــــه

ما يستجد من اعمال ..................................

والى هنـــا انتهى المجلس مـن النظــر في الموضوعــات المعروضة بجـــدول األعمال
فأعـــلن السيـــد األستــاذ الدكتور /أحمد أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس المجلس رفع
الجلسة.
مدير المركزعميد الكلية

ورئيس مجلس اإلدارة

وأم ـ ــين المجلس

(أ.د /فاطمة احمد الصيرفي)( أ.د /أحمد أحمد جمال الدين)

جامــــــعة المنوفيـة
كلية الطب
مركز الخدمة العامة

مجلس إدارة مركز الخدمة العامة
" الجلسة السادسة " للعام المالي 2017/2016
المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 2017 /7 / 11

عقد يوم الثالثاء الموافق2017 /7 / 11اجتماع مجلس إدارة مركــز الخدمة العامة برئاسة السيد
األستاذ الدكتور /أحمد أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة
وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبحضور كل من-:
ـ أ.د /محمود عبد العزيز قوره وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (نائبا للرئيس)
 -أ.د /فاطمة احمد الصيرفي

أستاذ متفرغ بقسم المسالك البولية مدير للمركز

 أ.د  /محمد أحمد قنديل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ.د /نانسي يوسف اسعد-أ.د /والء فريد عبد العزيز موسى أستاذ أمراض القلب واألوعية الدموية

أمينا للمجلس

(عضوا)
(عضوا)
(عضوا)

وتولت سكرتارية المجلس السيدة /وفاء صالح المزين بمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

وتنمية البيئة .

وقد اعتذر كل من -:

 أ.مد /ناصر محمد عبد الباري أستاذ مساعد عالج األورام والطب النووى أ.د /ايمان عبد الفتاح السيد بدر أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية -األستاذ /مرسي محمد مرسي جاد هللا مديــر عــام الكلية

 الدكتورة /هناء حمدي سرور -الحاج  /صالح خطاب

(عضوا )
(عضوا)

(عضوا)

( عضو من الخارج)
وكـيل وزارة الصحة بالمنوفية
(عضوا من الخارج)
رجـــل أعمــال

وقــد اسـتهل الجلســةأ.د /أحمد أحمد جمال الدين عمــيد الكلـــية ورئيــس المجلس بذكــر
" بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم رحب بالسادة الحضور أعضاء المجلس متمنيا للجميع دوام العافية .
ثم بدأ بعرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال على النحو التالي-:
الموضوع األول -:

المصادقة على محضر اجتماعالجلسة السابقة (الخامسة) والمنعقدة بتاريخ
2017 /6 / 13القرار-:
المصادقة مع مراعاة اإليضاحات الواردة على المحضر.

الموضوع الثاني -:

النظر في إحصائية بنشاط المعمل المركزي خالل شهريونيو 2017م .
القرار .:

أحيط المجلس علما بالموافقه .
الموضوع الثالث -:

النظر فى إحصائية بنشاط حضانة الدكتور الصغير خالل شهر يونيو 2017م
القرار .:
أحيط المجلس علما

الموضوع الرابع-:

النظر في إحصائية بنشاط األستوديو التعليمي خالل شهريونيو 2017م .
القرار .:
أحيط المجلس علما

الموضوع الخامس -:

النظر في إحصائية بنشاط معمل المهارات خالل شهر يوليو 2017م .
القرار .:
أحيط المجلس علما

ما يستجد من اعمال ..................................

والى هنـــا انتهى المجلس مـن النظــر في الموضوعــات المعروضة بجـــدول األعمال
فأعـــلن السيـــد األستــاذ الدكتور /أحمد أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس المجلس رفع
الجلسة.
مدير المركزعميد الكلية

ورئيس مجلس اإلدارة

وأم ـ ــين المجلس

(أ.د /فاطمة احمد الصيرفي)( أ.د /أحمد أحمد جمال الدين)
جامــــــعة المنوفيـة
كلية الطب
مركز الخدمة العامة

مجلس إدارة مركز الخدمة العامة
" الجلسة الخامسه " للعام المالي 2017/2016
المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 2017 /6 / 13
عقد يوم الثالثاء الموافق2017/6/13اجتماع مجلس إدارة مركــز الخدمة العامة برئاسة السيد األستاذ

الدكتور /أحمد أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة
وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبحضور كل من-:
ـ أ.د /محمود عبد العزيز قوره وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (نائبا للرئيس)
(عضوا)
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ.د /نانسي يوسف اسعد(عضوا)
 أ.د  /محمد أحمد قنديل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث(عضوا)
أ.د /والء فريد عبد العزيز موسى أستاذ أمراض القلب واألوعية الدموية(عضوا)

 -أ.د /ايمان عبد الفتاح السيد بدر أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية

وتولت سكرتارية المجلس السيدة /وفاء صالح المزين بمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

وتنمية البيئة .

وقد اعتذر كل من -:

 -أ.د /فاطمة احمد الصيرفي

أستاذ متفرغ بقسم المسالك البولية مدير للمركز

 أ.مد /ناصر محمد عبد الباري أستاذ مساعد عالج األورام والطب النووى -األستاذ /مرسي محمد مرسي جاد هللا مديــر عــام الكلية

 الدكتورة /هناء حمدي سرور -الحاج  /صالح خطاب

أمينا للمجلس

(عضوا )
(عضوا)

( عضو من الخارج)
وكـيل وزارة الصحة بالمنوفية
(عضوا من الخارج)
رجـــل أعمــال

وقــد اسـتهل الجلســةأ.د /أحمد أحمد جمال الدين عمــيد الكلـــية ورئيــس المجلس بذكــر
" بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم رحب بالسادة الحضور أعضاء المجلس متمنيا للجميع دوام العافية .
ثم بدأ بعرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال على النحو التالي-:

الموضوع األول -:

المصادقة على محضر اجتماعالجلسة السابقة (الرابعه ) والمنعقدة بتاريخ
2017/4/11
القرار-:

المصادقة مع مراعاة اإليضاحات الواردة على المحضر.
الموضوع الثاني -:
بشأن المذكره المقدمه من السيد أ.د /محمود عبد العزيز قوره وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة بخصوص اضافة االنشطه التالية الى انشطة المركز لذا نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على
اضافة االنشطة االتية وهى كاالتى .:
 .1نشاط تدقيق لالحصأيات وتحليل البيانات الطبية .
 -2تعديل مسمى االستديو التعليمى الى ( نشاط تعليمى ) ويمارس ضمن اشطة مركز الخدمة العامة .
 -3تقديم دورات فى مجالت الطب المختلفه .
 وعلى أن يتم العمل باللوائح الخاصة بكل وحدة على حدة حيث أن هذه اللوائح معتمدة من المجلس االعلىللجامعات .
القرار .:

الموافقه ويتم تحويل مستحقات االستديو التعليمى الى حساب المركز.
الموضوع الثالث-:
بشأن المذكره المقدمة من مدير المركز بخصوص عرض المصروفات واالرادات الخاصة بالحضانة ونشاط
الحضانه .
القرار .:

الموافقة .
الموضوع الرابع -:

النظر في إحصائية بنشاط المعمل المركزي خالل شهريونيو 2017م .
القرار .:
أحيط المجلس علما

الموضوع الخامس -:

النظر فى إحصائية بنشاط حضانة الدكتور الصغير خالل شهر يونيو 2017م .
القرار .:
أحيط المجلس علما

الموضوع السادس .:

النظر في إحصائية بنشاط األستوديو التعليمي خالل شهريونيو 2017م .
القرار .:

أحيط المجلس علما
الموضوع العاشر.:
بشأن رفع قيمة االشتراكات الخاصة بحضانة الدكتور الصغير وزيادة االطفال من سن ثالثة
شهور حتى سن سنه ونصف أول شهر  170اجر االشتراك  +ثمن الملف ثم بعد ذالك يتم تحصيل مبلغ 150
جنيه .
وزيادة االطفال من سن سنه ونصف فيما فوق يتم تحصيل اشتراك أول مره  140جنيه اجر االشتراك  +ثمن
الملف ثم بعد ذالك ي
تم تحصيل مبلغ  120جنيه .
ـ كما نحيط علم سيادتكم أن قيمة اشتراك االستضافة اقل من سنه ونصف 30جنيه واكبر من سن سنه
ونصف  20جنيه يوميا .
القرار .:

الموافقه .
ما يستجد من اعمال ..................................

والى هنـــا انتهى المجلس مـن النظــر في الموضوعــات المعروضة بجـــدول األعمال
فأعـــلن السيـــد األستــاذ الدكتور /أحمد أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس المجلس
رفع الجلسة.
مدير المركزعميد الكلية
وأم ـ ــين المجلس

ورئيس مجلس اإلدارة

(أ.د /فاطمة احمد الصيرفي)( أ.د /أحمد أحمد جمال الدين)

مجلس إدارة مركز الخدمة العامة
" الجلسة الرابعة " للعام المالي 2017/2016

المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 2017 /4 / 11

عقد يوم الثالثاء الموافق2014/4/11اجتماع مجلس إدارة مركــز الخدمة العامة برئاسة السيد األستاذ
الدكتور /أحمد أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة
وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبحضور كل من-:
ـ أ.د /محمود عبد العزيز قوره وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (نائبا للرئيس)
(عضوا)
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ.د /نانسي يوسف اسعد -أ.د /فاطمة احمد الصيرفي

أستاذ متفرغ بقسم المسالك البولية مدير للمركز

-أ.د /والء فريد عبد العزيز موسى أستاذ أمراض القلب واألوعية الدموية

أمينا للمجلس

(عضوا)

 أ.د /ايمان عبد الفتاح السيد بدر أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية -األستاذ /محمد نبيل محمد فتحى زيتون مديــر عــام الكلية

(عضوا)
(عضوا)

وتولت سكرتارية المجلس السيدة /وفاء صالح المزين بمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة .

وقد اعتذر كل من -:
(عضوا)
 أ.د  /محمد أحمد قنديل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث(عضوا )
 أ .د /أحمد عامر خميس رئيس االدارة المركزية( عضو من الخارج)
 الدكتورة /هناء حمدي سرور وكـيل وزارة الصحة بالمنوفية(عضوا من الخارج)
رجـــل أعمــال
 الحاج  /صالح خطابوقــد اسـتهل الجلســةأ.د /أحمد أحمد جمال الدين عمــيد الكلـــية ورئيــس المجلس بذكــر
" بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم رحب بالسادة الحضور أعضاء المجلس متمنيا للجميع دوام العافية .
ثم بدأ بعرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال على النحو التالي-:
الموضوع األول -:

المصادقة على محضر اجتماعالجلسة السابقة (الثالثة ) والمنعقدة بتاريخ
.2016/9/6
القرار-:

المصادقة مع مراعاة اإليضاحات الواردة على المحضر.

الموضوع الثاني -:

بشأن رفع االجر اليومى لعمال الخدمات التى تعمل بصفة موسمية كما ورد طلب من
العمالة اليومية بكلية الطب لرفع االجر لهم .
القرار .:

أحيط المجلس علما وتأجل لشهر . 2017/ 7 /
الموضوع الثالث-:
بشأن رفع قيمة االشتراكات الخاصة بحضانة الدكتور الصغير .
القرار .:

أحيط المجلس علما وتأجل لشهر . 2017/7
الموضوع الرابع -:

النظر فى إحصائية بنشاط حضانة الدكتور الصغير خالل شهر مارس2017م .
القرار .:

أحيط المجلس علما .
الموضوع الخامس .:

بشأن الخطاب الوارد الينا من ادارة الحسابات بخصوص فحص أعمال الصناديق الخاصة
والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية .
القرار .:

أحيط المجلس علما .
الموضوع السادس .:

النظر في إحصائية بنشاط معمل المهارات اإلكلينيكية خالل شهر مارس 2017م .
القرار .:

أحيط المجلس علما .
الموضوع السابع .:

النظر في إحصائية بنشاط األستوديو التعليمي خالل شهر مارس 2017م .
القرار .:

أحيط المجلس علما .
الموضوع الثامن .:

النظر في إحصائية بنشاط المعمل المركزي خالل شهرمارس 2017م .
القرار .:

أحيط المجلس علما .
الموضوع التاسع .:
بشأن الخطاب الوارد الينا من المعمل المركزى بخصوص احتياجات المعمل بالكلية .
القرار .:

أحيط المجلس علما .

الموضوع العاشر.:ما يستجد من اعمال ..................................

والى هنـــا انتهى المجلس مـن النظــر في الموضوعــات المعروضة بجـــدول األعمال
فأعـــلن السيـــد األستــاذ الدكتور /أحمد أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس المجلس رفع
الجلسة.
مدير المركزعميد الكلية
وأم ـ ــين المجلس

ورئيس مجلس اإلدارة

(أ.د /فاطمة احمد الصيرفي)( أ.د /أحمد أحمد جمال الدين)

