
 

 مكتب وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
  

  حمضر اجتماع حمضر اجتماع 
    البيئةالبيئة  وتنميةوتنمية  اجملتمعاجملتمع  خدمةخدمة  شئونشئون  جلنةجلنة

  ٢٠١٦/  ٤/    ٦بتاريخ 
  

فى  ٢٠١٦/ ٤/ ٦ الموافق  األربعاء اجتمعت لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم
  .الحادية عشر صباحَاتمام الساعة 

  .وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محمد على شطا/ د.أبرئاسة السيد 

  : السادة من آل وبحضور

  عضوَا  يحيى على الشناوى زهران/ د.أ  )١
  عضوَا  ترك محمد إبراهيم درة/ د.أ  )٢
  عضوَا  ممدوح محمد ربيع/ د.أ  )٣
  عضوَا  السيد إبراهيم الجميلى/ د   )٤
  عضوَا  وليد عمر نصار/ د.أ  )٥
  عضوَا  متولى محمد أبو سريع/ د.م.أ  )٦
  عضوَا  مهند محمد عبد الباسط/ د  )٧
  عضوَا  عبد المعطىأميرة / د  )٨
      

  

       :واعتذر عن الحضور

   محمد حسن عبد العزيز/ د )١
   عبد الحميد أحمد عمر النجار/ د.)٢
   مجدى عبد الرازق ماضى/ م )٣
   ندى مجدى سالمة/ الطالبة )٥
     

  

  يقاتتصد

  تـالوة محضر اللجـنة السـابقة والتصديق عـليه : الموضوع)١(
  تم التصديق على محضر الجلسة السابقة : القــــــرار  
  



  موضوعات جدول األعمال

تقريرَا عن القوافل اإلرشادية التى قام بها قطاع شئون خدمة  استعراض: الموضوع  )٢(
من خالل خطة  ٢٠١٦ارس المجتمع وتنمية البيئة بالكلية  خالل شهر م

  :وهى آالتالى  ٢٠١٥/٢٠١٦الكلية للقوافل اإلرشادية للعام الجامعى 
قافلة إرشادية إلى اإلدارة الزراعية بتمى األمديد يوم الثالثاء الموافق  - ١
التوصيات الفنية لزراعة  -تدوير مخلفات " وموضوعها  ١٥/٣/٢٠١٦

  " األرز 

راعية بطلخا يوم الثالثاء الموافق قافلة إرشادية إلى اإلدارة الز - ٢
  "إنتاج الدواجن  –إنتاج البطاطس " وموضوعها  ٢٩/٣/٢٠١٦
قافلة إرشادية إلى اإلدارة الزراعية بالمنصورة  يوم الثالثاء الموافق  - ٣
إنتاج فول الصويا  - تربية الحيوان لحم ولبن " وموضوعها  ٥/٤/٢٠١٦

  "والبطاطس 
أحيطت اللجنة علمَا وسيتم إرسال نسخة من التقارير إلى نائب رئيس : القـــــــرار 

  .الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 االثنيناستعراض خطاب قسم الصناعات الغذائية والخاص بعقد ندوة يوم  :  الموضوع )٣(
من خالل خطة قطاع البيئة للعام الجامعى  ١١/٤/٢٠١٦لموافق ا

" النانو تكنولوجى فى مجال الصناعات الغذائية "  بعنوان ٢٠١٥/٢٠١٦
  .بقاعة اإلرشاد الزراعى

نائب رئيس / الموافقـــــــــة وإرسال خطاب إلى السيد األستاذ الدآتور : القــــــــرار  
الجامعة لشئون البيئة لطلب الدعم الالزم لها ودعوة السادة أعضاء هيئة 

  التدريس بالكلية لحضور الندوة

  التنويه عن الدورات التدريبية التى قامت بها وحدة التدريب بالكلية  :  الموضوع  )٤(
   ٢٠١٦خالل شهر مارس 

 ١٠/٣/٢٠١٦" المنهج المتكامل لضمان سالمة األغذية " دورة   -
 خريج ) ٢(و )  ٢٦(وبحضور 

أمراض الدواجن بالتعاون مع إتحاد الطلبة بأجر  –دورة تربية الدواجن  -
  قيمة الشهادة) ٥(جنيه للدورة و ) ٢٠(رمزى 

دورة المساحة لقسم األراضى بناء على الخطاب الموجه من رئيس قسم  -
  .األراضى

وسيتم إدراج الدورات فى التقرير السنوى لقطاع شئون  أحيطت اللجنة علما : القــــــــرار  
 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية



  موضوعات جدول األعمالتابع 

ل   / مخاطبة السيد الدآتور :  الموضوع  )٥ د حف مدير مكتب متابعة الخريجين بالكلية بشأن عق
  .فى أقرب وقت ممكنالسادس الخريجين السابع والملتق التوظيفى 

  أحيطت اللجنة علمَا  : القــــــــرار  
  
  
  

  فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرَا وقد انتهى االجتماع 
  
  

  

 
  وكيل الكلية

  دمة اجملتمع وتنمية البيئةلشئون خ
 حممد على شطا / د.أ

 


