
 

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

  حمضر اجتماع حمضر اجتماع 

 جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

 1027/  7/    9  بتاريخ 

  

فى تمام  1027/ 7/ 9 الموافق  األحد اجتمعت 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

 عضوَا أ.د/ ابتهال كمال أبو حسين

 عضوَا أ.د/ خليل الشحات شريف

 عضوَا أ.د/ ممدوح محمد ربيع

 عضوَا د/ السيد إبراهيــــــم الجميلى

 عضوَا وليد عمر نصار أ.د/

 عضوَا أ.م.د/ متولى محمد أبو سريع

 عضوَا عمرو أحمد جبرد/ 

 عضوَا د/ مهند محمد عبد الباسط

 عضوَا د/ محمد الدسوقى عبد العزيز

  
 :وإعتذر عن الحضور

 عضوَا أ.د/ ترك محمد إبراهيم درة

 عضوَا د/ أحمد ثروت
 

 تصديقات

 اللجـنة السـابقة والتصديق عـليهتـالوة محضر  : الموضوع  (2)

 تم التصديق على محضر الجلسة السابقة : القــــــرار 

 

  



 موضوعات جدول األعمال

الرقضيتتض الوتتلقط لقشتتن  دتت قل جتمتتو اليةريتتي ة لي تتو ال   تتو  تت   استتراضا  : الموضوع (1)
ةالتتتيط ير تتتي  الاتيتتتت متتت  ا   تتتشو ة تتت    6102/6102الاتتتنل الةتتتنما  

 كنلرنل :
 اللتةات الالي و ةالحلقنت اللقند و ةةرش الايل. -
 التةرات الرتري  و. -
 الققافل اإلردنديو الزرا  و. -
   نط اليضاكز ةالقحتات ذات الشنبي الخنص -
   نط ةحتة الرتريب -
   نط ةحتة الخضية   -
   نط ةحتة الوالمو ةالصحو اليهل و.   -

 : القــــــــرار 
ةيرم إرستن  الرقضيتض إلت  الوت ت أ.د/  ي تت الول تو ةالوت ت        أح شت اللةلو  ليَن 

أ.د/  نئتتب رئتت ج الةنماتتو ل تت قل جتمتتو اليةريتتي ة لي تتو ال   تتو. متتي  ق  تت     

 . يا الانلال وض لول اليون ي   ف    نط القشن  جال  

 : الموضوع (3)
 01/2/6102 قضيتتض  تت  اإلفشتتنر الةيتتن   ال تتن   يتتقل ا رباتتن  اليقافتت       

بلندط الحقار اإل رين   بح تقر الوت ت أ.د/  ي تت الول تو ةالوت ت أ.د/ ةك تل       
الول و ل  قل ال   و ةالو تالتكرقر/ مو ق  الرقاصتل الشالبت  بنلول تو ةالوت ت     

 التكرقر/ متيض مورب مرنباو الخضية   بنلول و.

 : ــــرارالقـــ 
 أح ط اليةلج  ليَن

 : الموضوع (4)
بخصتتقص اإل تتتاد لخشتتو ئشتتن  دتت قل جتمتتو اليةريتتي ة لي تتو ال   تتو للاتتنل     

  6102/6102الةنما  

 : القــــــــرار 
   .مخنط و الوندة رؤسن  ا ئونل الالي و بنلول و للي نركو ف  إ تاد الخشو

 : الموضوع (5)
بخصتتتقص اإل تتتتاد لخشتتتو الققافتتتل اإلردتتتنديو الزرا  تتتو للاتتتنل الةتتتنما         

6102/6102  

 : القــــــــرار 
الوندة متيضط  ميمخنط و الو ت ةك ل ةزارة الزرا  و بنلتئهل و لرحتيت لقن  

اليضاكز ةاإلدارات الزرا  و اليخرلفو  احر ن نتاإلدارات الزرا  و لرحتيت 
 م  الققافل اإلردنديو بيحنفظو التئهل و.

   
 

 

 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرَاوقد انتهى االجتماع 
 

  

 وكيل الكلية
 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 أ.د/ حممد على شطا 

 


