
 

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

  حمضر اجتماع حمضر اجتماع 

 جلنة شئون خدمة اتمع وتنمية البيئة جلنة شئون خدمة اتمع وتنمية البيئة 

 ٢٠١٦/  ١١/    ٨  بتاريخ 
  

فى  ٢٠١٦/ ٨/١١الموافق  الثالثاءاجتمعت لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم 
 .الحادية عشر صباحَاتمام الساعة 

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

 :كل من السادة  بحضورو

 عضوَا ممدوح محمد ربيع/ د.أ )١
 عضوَا خليل الشحات شريف/ د.أ )٢
 عضوَا ابتهال كمال أبو حسين/ د.أ )٣
 عضوَا متولى محمد أبو سريع/ د.م.أ ) ٤
 عضوَا عبد العزيز محمد الدسوقى/ د )٥
 عضوَا جمعه لبيب أحمد يوسف/ د )٦
 عضوَا مهند محمد عبد الباسط/ د )٧

 

  

 وأعتذر عن الحضور

 يحيى على الشناوى زهران/ د.أ -١
 ترك محمد إبراهيم درة/ د.أ -٢
 وليد عمر نصار/ د.أ -٣
 السيد إبراهيم الجميلى/ د -٤

 

 تصديقات

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

 

 

 



 

 موضوعات جدول األعمال

به��ا قط��اع ش��ئون خدم��ة  الت��ى ق��ام ع��ن القواف��ل اإلرش��اديةتقري��ر اس��تعراض    : الموضوع )٢(
م���ن خ���الل خط���ة القواف���ل للع���ام الج���امعى    المجتم���ع وتنمي���ة البيئ���ة بالكلي���ة 

 :إلى كل من ٢٠١٦/٢٠١٧
 ١٨/١٠/٢٠١٦ي����وم الثالث����اء المواف����ق  ببلق����اساإلدارة الزراعي����ة  -١

 )الدواجن  إنتاج – القمح والبنجر( وموضوعها  
 ١/١١/٢٠١٦المواف��ق  الثالث��اءاإلدارة الزراعي��ة بمي��ت س��ويد ي��وم    -٢

التوص���يات الفني���ة  –المبي���دات الزراعي���ة وت���داولها  ( وموض���وعها 
 )للبنجر 

نائ��ب / وت��م إرس��ال التقري��ر إل��ى الس��يد األس��تاذ ال��دكتور علم��اأح��يط المجل��س  : القـــــــرار 
 رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 التنويه عن الدورات التدريبية التى قامت بها وحدة التدريب بالكليــة  : الموضوع )٣(
 :وهى ٢٠١٦ أكتوبر خالل شهر

بتاريخ "  رخضالتسميد ومقاومة اآلفات لمحاصيل ال" دورة  -١
 طالب) ٢٦(بحضور عدد  ١١/١٠/٢٠١٦

 أحيط المجلس علمَا : القــــــــرار 

تقرير عن حفل الخ�ريجين للدفع�ة األول�ى بنظ�ام التعل�يم المفت�وح وال�ذى عق�د          : الموضوع )٤(
  ٢٩/١٠/٢٠١٦يوم السبت الموافق 

 أحيط المجلس علما : القـــــــرار 

تقرير عن الن�دوة العلمي�ة الت�ى ق�ام بتنفي�ذها مكت�ب متابع�ة الخ�ريجين بالكلي�ة           : الموضوع )٥(
ي��وم األح��د المواف��ق   " ثقاف��ة العم��ل الح��ر وإس��تراتيجيات النج��اح     " بعن��وان 

٣٠/١٠/٢٠١٦  

 أحيط المجلس علما : القـــــــرار 
 

 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرَاوقد انتهى االجتماع 
 

 
 

 وكيل الكلية

 لشئون خدمة اتمع وتنمية البيئة

 حممد على شطا / د.أ

 


