
 

 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/  ٨/    ٦  بتاریخ 
  

فى تمام  ٢٠١٧/ ٨/ ٦ الموافق  األحد اجتمعت لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة یوم
 .الحادیة عشر صباحَاالساعة 

 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
 عضوَا أ.د/ إبتھال كمال أبو حسین
 عضوَا أ.د/ خلیل الشحات شریف

 عضوَا أ.د/ ممدوح محمد ربیع
 عضوَا د/ السید إبراھیــــــم الجمیلى

 عضوَا ولید عمر نصار أ.د/
 عضوَا د/ مھند محمد عبد الباسط

  
 واعتذر عن الحضور

 عضوَا أ.د/ ترك محمد إبراھیم درة
 عضوَا أ.م.د/ متولى محمد أبو سریع

 عضوَا عمرو أحمد جبرد/ 
 د/ محمد الدسوقى عبد العزیز

 د/أحمد ثروت
 عضوَا
 عضوَا

 

 

 تصدیقات

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



 موضوعات جدول األعمال

 

التنوی��ھ ع��ن ال��دورة التدریبی��ة الت��ى قام��ت بھ��ا وح��دة الت��دریب بالكلی��ة خ��الل      : الموضوع )٢(
بعن���وان " تنس���یق الح���دائق باس���تخدام     ١٩/٧/٢٠١٧إل���ى  ٩/٧الفت���رة م���ن  
 ) متدرب من طلبھ وخریجى الكلیة.٣١بحضور عدد ( األوتوكاد "

 علمَاأحیط المجلس   : القــــــــرار 

 ٢٠١٧/٢٠١٨استعراض خطة وحدة التدریب بالكلیة  للعام الجامعى  : الموضوع )٣(
وإدراجھ���ا ف���ى الخط���ة الس���نویة لقط���اع ش���ئون خدم���ة   أح���یط المجل���س علم���َا : القـــــــرار 

 ٢٠١٧/٢٠١٨بالكلیة للعام الجامعى المجتمع وتنمیة البیئة 
اس���تعراض خط���ة قس���م اإلرش���اد الزراع���ى والمجتم���ع الریف���ى خ���الل الع���ام    : الموضوع )٤(

 وذلك على النحو التالى : ٢٠١٧/٢٠١٨الجامعى 
باإلتح�اد اإلقلیم�ى للجمعی�ات خ�الل     لقاء مع جمعی�ات تنمی�ة المجتم�ع     -

 ٢٠١٧شھر نوفمبر 
القومى للم�رأة بالدقھلی�ة خ�الل    ورشة عمل مع بعض ممثلى المجلس  -

 ٢٠١٨شھر فبرایر 
ر ھورشة عمل تدریبیة م�ع المرش�دین ال�زراعیین بالدقھلی�ة خ�الل ش�       -

  ٢٠١٨إبریل 
أح���یط المجل���س علم���َا وإدراجھ���ا ف���ى الخط���ة الس���نویة لقط���اع ش���ئون خدم���ة   : القــــــــرار 

 ٢٠١٧/٢٠١٨المجتمع وتنمیة البیئة بالكلیة للعام الجامعى 
 ٢٠١٧/٢٠١٨اس��تعراض خط��ة الص��ناعات الغذائی��ة  خ��الل الع��ام الج��امعى    : الموضوع )٥(

 وذلك على النحو التالى :

 .اإلعداد لمؤتمر المنصورة الدولى الثالث للغذاء -
الحدیث��ة ف��ى ع��الج الس��منة " خ��الل ش��ھر  االتجاھ��اتن��دوة بعن��وان "  -

 ٢٠١٧أكتوبر 
الحدیثة فى صناعة الزی�وت " خ�الل ش�ھر     االتجاھاتندوة بعنوان "  -

 ٢٠١٨مارس 
أحیط المجلس علمَا وإدراجھا فى الخطة السنویة لقطاع شئون خدمة  : القــــــــرار 

 ٢٠١٧/٢٠١٨المجتمع وتنمیة البیئة بالكلیة للعام الجامعى 
استعراض الخطة التنفیذیة لمكتب متابعة الخریجین خالل العام الجامعى  : الموضوع )٦(

٢٠١٧/٢٠١٨  
أحیط المجلس علمَا وإدراجھا فى الخطة السنویة لقطاع أحیط المجلس علمَا  : القــــــــرار 

 ٢٠١٧/٢٠١٨شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالكلیة للعام الجامعى 
 

 الساعة الثانیة عشر ظھرَا فى تماموقد انتھى االجتماع 
 وكيل الكلية 

 لشئون خدمة اتمع وتنمية البيئة

 أ.د/ حممد على شطا 
 


