
 

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

  حمضر اجتماع حمضر اجتماع 

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

 ٢٠١٧/  ٢/    ١٢  بتاريخ 
  

فى تمام  ٢٠١٧/ ١٢/٢الموافق  األحداجتمعت لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم 
 .الحادية عشر صباحَاالساعة 

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

 وعضوية كل من السادة :

 عضوَا أ.د/ يحيى على الشناوى زهران )١
 عضوَا أ.د/ ترك محمد إبراهيم درة )٢
 عضوَا أ.د/ ابتهال كمال أبو حسين )٣
 عضوَا أ.د/ خليل الشحات شريف )٤
 عضوَا أ.د/ ممدوح محمد ربيع )٥
 عضوَا د/ السيد إبراهيــــــم الجميلى )٦
 عضوَا أ.د/ وليد عمر نصار )٧
 عضوَا أ.م.د/ متولى محمد أبو سريع ) ٨
 عضوَا د/ محمد الدسوقى عبد العزيز )٩

 عضوَا د/ جمعه لبيب أحمد يوسف )١٠
 عضوَا د/ مهند محمد عبد الباسط )١١
 عضوَا د/ أحمد ثـــــروت )١٢
 عضوَا عمرو أحمد جبر د/ )١٣

   

 

 تصديقات

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

 

 

 



 موضوعات جدول األعمال

نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمي�ة  ل نصف سنوىالتقرير الاستعراض  :   الموضوع )٢(
 ويتضمن كل من : ٢٠١٦/٢٠١٧البيئة بالكلية للعام الجامعى 

 خالل تلك الفترة.المؤتمرات والندوات التى تم تنفيذها  -
 القوافل اإلرشادية الزراعية   -
 التى قامت بها وحدة التدريب بالكلية.الدورات التدريبية  -
 ت التى قامت بها. نشاط وحدة الخريجين والندا -

 أحيط المجلس علما   : القـــــــرار 
التنويه عن الدورات التدريبية التى قامت بها وحدة التدريب بالكليــة  : الموضوع )٣(

 وهى: ٢٠١٧ وفبراير يناير خالل شهر
الحدائق بأستخدام األوتوكاد " خالل تنسيق " بعنوان دورة  -١

) ١٧بحضور عدد ( ٩/٢/٢٠١٧إلى  ١/ ٣٠الفترة من 
متدرب من طلبة وخريجى الكلية لتأهيلهم على فنيات تنسيق 

رفع كفاءتهم للعمل فى مجال والحدائق بإستخدام األوتوكاد 
 تنسيق الحدائق.

 أحيط المجلس علمَا : لقــــــــرارا 

مناقش��ة التقري��ر النص��ف س��نوى للوح��دات والمراك��ز ذات الط��ابع الخ��اص        : لموضوعا )٤(
   .بالكلية

 أحيط المجلس علمَا   : القـــــــرار 

والتص�ديق   بخصوص إعتماد محضر لجنة السالمة والصحة المهني�ة بالكلي�ة   : الموضوع )٥(
 .٢٤/١/٢٠١٧عليه بتاريخ 

 أحيط المجلس علمَا : القـــــــرار 
 
 

 
 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراوقد انتهى االجتماع 

 
 وكيل الكلية 

 لشئون خدمة اتمع وتنمية البيئة

 

 أ.د/ حممد على شطا 
 


