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  جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جتماعحمضر ا
 م   2021 /م 2020 العام اجلامعي الثالثة رقم اجللسة

 صباحًا 11.00 بدء االجتماعموعد  م 2020/  11/  7 التاريخ 

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جتماعمكان اال

 احلضـــــــــــــــــــــور:

 الثالثةعقدت اجللسة ،  صباحًا 11.00 متام الساعةفى  م 2020/  11/  7 املوافق السبت يوم فىنه إ

وكيل الكلية ورئيس جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة حممد عنرب حممد بالل  الدكتور/ ألستاذ ابرئاسة 

 -السادة :و السيداتوحبضور كل من 

 الوظيفة ســـــــــــــــــــــــــماأل م 
 عضوآ وسام عادل أمني د /م . أ .  1

 عضوًا حممد حالوة. م .  د / مساح أ 2

 عضوا عمرو حممد جعفرأ . م . د /  3

 عضوا م . د / أمحد أمني لطفى 4

 عضوًا  أ / دعاء شوقي عبد العليم جعفر 5

  وإعتذر عن احلضور :

 الوظيفة ـــــــــــــــــماألســــــــ م

 وأمني السر عضوا م . د / حممد عبد اجمليد أبو دنيا 1

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن الرحيم" حممد عنرب حممد بالل  الدكتور/األستاذ  افتتح السيد فتتا  :إلا

شوقى بأمانة السر هلذه اجللسة وتكليف أ / دعاء وتقديم األمنيات الطيبة اللجنة  والرتحيب بالسادة أعضاء 

سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول  انتقلثم ،  ألعتذار أمني السر عن حضور هذه اجللسة

 األعمال.
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 املصـــادقات  /  1
  . ضحضر اجللسة السابقةما جاء مببشأن التصديق على  1/1

 املصادقة. القرار:

 جدول األعمال/  2
اخلطاب الوارد من قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ) اإلدارة العامة للمشروعات البيئية ( خبصوص زيارة  2/1

ن تنظيم مبادرة توعية للطالب والعاملني صندوق مكافضحة وعالج االدمان والتعاطى التابع جمللس الوزراء بشأ

 م 2020/  11/  16بكليات اجلامعة ومت حتديد ميعاد الزيارة يوم االثنني املوافق 

والتنسيق مع أ . د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب حلضور شرحية من طالب الكلية حاطة اإلومت املوافقة  القرار:

 .حلضور مبادرة التوعية 
تمع وتنمية البيئة ردة من السيدة أ . د / وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة اجملبشأن املكاتبة الوا 2/ 2

الرحالت السياحية واملقدمة من شركة " مصر للسياحة " خالل الفرتة من نوفمرب  أسعاراخلاصة بعروض 

 –علم مرسى  –سيوة  –الغردقة  –السخنة العني  – طابا –م إىل ) شرم الشيخ  2020ديسمرب  20م حتى 2020

  وأسوان (األقصر 

  .مت تعميم اإلعالن على املوقع الرمسى للكلية ولوحة اإلعالنات بالكلية  القرار:

يس من هيئة التدر أعضاء منسق للكلية منبشأن اإلعالن املنشور على املوقع الرمسى للكلية واخلاص برتشيح  2/3

 االبتكاراتتسويق ن همزة الوصل بني الكلية ومركز ذو اخلربة فى جماالت االبتكارات واالخرتاعات ليكو

والصادر  عليه االعالن مت ترشيح السيد د / عاصم قنديل كمنسق للكليةباجلامعة ، وبناءا على ما اسفر 

   / عميد الكلية لتةىل هذه املهمة . بشأنه قرار السيد أ . د

 . ومتت اإلحاطةاملوافقة  القرار:

  م . 2021م /  2020خطة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة للعام اجلامعى  إعتماد 2/4

 . ورفع األمر على جملس الكلية ألعتماد اخلطةاملوافقة  القرار:
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هيئة التدريس واهليئة أعضاء  –اعتماد خطة االحتياجات التدريبية ملنسوبى الكلية ) القيادات االكادميية  2/5

د / عميد الكلية بتشكيل جلنة االحتياجات التدريبية اإلدارى ( وبناءا على تكليف السيد أ . اجلهاز  –املعاونة 

برئاسة أ . د / وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة وعضوية د / وسام عادل ، د / مساح حالوة ، د 

 / عمرو جعفر ، د / أمحد أمني لطفى 

 . جمللس الكلية ألعتماد اخلطة ورفع األمر املوافقة  القرار:
بشأن املذكرة املقدمة من السيد أ . د / وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة للسيد األستاذ /  6/ 2

بالكلية والتعزيز بزيادة كامريات مراقبة على كامريات وضع بعض التعديل  خبصوصأمني عام اجلامعة 

 عب املكشوفة لتضحقيق األتقرار األمنى بالكلية فى الفرتة املسائية .املال

  .رفع األمر للسيد األستاذ / أمني عام اجلامعة إلختاذ الالزم مت  القرار:

مية البيئة للسيد اللواء / تمع وتنالسيد أ . د / وكيل الكلية لشئون خدمة اجمل املذكرة املقدمة من بشأن 2/7

تعزيز أفراد أمن ) سيدات ( للتعامل مع طالبات الكلية أثناء الدخول من  خبصوصاجلامعة األمن بعام  مدير

   البوابات أو أثناء تواجدهن حبرم الكلية .

  .اجلامعة إلختاذ الالزم األمن بعام  يرمد/  اللواءرفع األمر للسيد مت  القرار:

 ال .، حيث ال يوجد ما يستجد من أ عم عمالبعد االنتهاء من جدول األوانتهت أ عمال اللجنة 
 م 2020/  11/  7حتريرًا فى 

 
 وكيل الكلية

 رئيس جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 أ . د / حممد عنرب حممد بالل

 أمني سر

 ة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئةجلن

 
 


