
 

 مكتب وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
 

  حمضر اجتماع حمضر اجتماع 

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

 ٢٠١٧/  ٣/    ٧  بتاریخ 
  

فى  ٢٠١٧/ ٧/٣ الموافق  الثالثاءاجتمعت لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة یوم 
 .الحادیة عشر صباحَاتمام الساعة 

 أ.د/ محمد على شطا وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة. برئاسة السید

 وعضویة كل من السادة :

 عضوَا أ.د/ یحیى على الشناوى زھران )١
 عضوَا أ.د/ ممدوح محمد ربیع )٢
 عضوَا د/ السید إبراھیــــــم الجمیلى )٣
 عضوَا أ.د/ ولید عمر نصار )٤
 عضوَا أ.م.د/ متولى محمد أبو سریع ) ٥
 عضوَا د/ جمعھ لبیب أحمد یوسف )٦
 عضوَا د/ مھند محمد عبد الباسط )٧
 عضوَا د/ أحمد ثـــــروت )٨
   

 واعتذر عن الحضور:

 د/ ترك محمد إبراھیم درةأ. -١
 أ.د/ ابتھال كمال أبو حسین -٢
 أ.د/ خلیل الشحات شریف -٣
 د/ محمد الدسوقى عبد العزیز -٤
 د/ عمرو أحمد جبر -٥

 

 تصدیقات

 تـالوة محضر اللجـنة السـابقة والتصدیق عـلیھ : الموضوع  )١(
 تم التصدیق على محضر الجلسة السابقة : القــــــرار 

 

 



 موضوعات جدول األعمال

تقریر عن القافلة اإلرشادیة التى قام بھا قطاع شئون خدمة استعراض  :   الموضوع )٢(
إلى اإلدارة  ٢١/٢/٢٠١٧البیئة بالكلیة یوم الثالثاء الموافق المجتمع وتنمیة 

 الفاكھة "  -الزراعیة بمیت غمر وموضوعھا " تدویر المخلفات الزراعیة  
 أحیط المجلس علما   : القـــــــرار 

التنویھ عن الدورات التدریبیة التى قامت بھا وحدة التدریب بالكلیــة  : الموضوع )٣(
 وھى: ٢٠١٧ فبرایر خالل شھر

 ٢/ ٢٠" خالل الفترة من  تصمیم شبكات الرى" بعنوان دورة  -١
) ١٧بحضور عدد ( ٢٠١٧/ ٢٨/٢/إلى ٢/ ٢٧ومن ٢١/٢إلى 

نظم شبكات متدرب من طلبة وخریجى الكلیة لتأھیلھم على 
الرى كتدریب تحویلى یمكن عن طریقھ رفع كفاءتھم للعمل 

 فى تصمیم الشبكات.
 أحیط المجلس علمَا : لقــــــــرارا 

اس��تعراض موافق���ة مجل��س قس���م المبی���دات عل��ى عق���د ورش��ة عم���ل للس���ادة      : لموضوعا )٤(
وذل�ك  المھندسین الزراعیین تحت عنوان " تجھیز وتطبیق المبیدات حقلی�ا "  

خ��الل ال��دورة التدریبی��ة للحص��ول عل��ى     ٢٧/٣/٢٠١٧ی��وم األح��د المواف��ق  
   بالمبیدات. االتجارتصاریح لمزاولة 

 أحیط المجلس علمَا   : القـــــــرار 

والخ��اص بعق��د دورة  متابع��ة الخ��ریجین بالكلی��ة   مكت��ب اس��تعراض خط��اب   : الموضوع )٥(
تدریبی��ة بعن��وان " مھ��ارات س��وق العم��ل " بالتع��اون م��ع مكت��ب الص��ندوق       

للتنمی�ة بالدقھلی�ة لخریج�ى الكلی�ة لم�دة س�تة أی�ام متتالی�ة عل�ى أن           اإلجتماعى
تكون الدورة مجانیة ویتحمل مكتب الصندوق اإلجتم�اعى مص�اریف الم�واد    

 التدریبیة الخاصة بالدورة بالكامل.

 أحیط المجلس علمَا : القـــــــرار 
 
 

 
 فى تمام الساعة الثانیة عشر ظھراوقد انتھى االجتماع 

 
 

 الكلية وكيل

 لشئون خدمة اتمع وتنمية البيئة

 أ.د/ حممد على شطا 

 


