
 

 مكخب وكيم انكهيت نشئىن خدمت انمجخمع وحىميت انبيئت
 

  حمضر اجتمبع حمضر اجتمبع 

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

 2018/  3/    11بخبريخ 

  

فى حمبو  2018/ 3/ 11  األحد اجخمعج نجىت شئىن خدمت انمجخمع وحىميت انبيئت يىو

 .صببحَبعشر  انحبديتانسبعت 

 محمد عهى شطب وكيم انكهيت نشئىن خدمت انمجخمع وحىميت انبيئت. برئبست انسيد أ.د/

 كم مه انسبدة : حضىرو

 عضىَا أ.د/ حاهد عبد الشافً هدهد          

 عضىَا أ.د/ يحيً علً الشناوي سهزاى

 عضىَا أ.د/ هودوح هحود ربيع

 عضىَا .د/ إبتهال كوال أبى حسييأ

 عضىَا أ.د/ خليل الشحاث شزيف

 عضىا  أساهت هحود سيف الديي أ.د/

 عضىَا هحود أحود عبد الداين/ د.أ.م

 عضىَا أهيزة عبد الوعطً/ د

 عضىَا هحوىد هنصىر ةد./ أهيز

 عضىَا ههند هحود عبد الباسطد/ 

  طالب الطالب/ عوزو السيد عطيت

  
 

 واعتذر عي الحضىر:
 أحود ثزوث هحودد/  -
 عوزو أحود جبزد/ -

 

 حصديقبث

 ذـالوج محضر اللجـنح الطـاتقح والرصذيق عـليه : انمىضىع  (1)

 ذم الرصذيق علي محضر الجلطح الطاتقح : انقــــــرار 

 



 مىضىعبث جدول األعمبل

الرنويه عن الذوراخ الرذريثيح الرىي اامىد ت ىا و ىذج الرىذرية تالخليىح  ىال          : انمىضىع (2)
 وهي كالرالي: 8102 ومارش ش رى فثراير

الخضىىر ذحىىد الرطىىديذ ومقاومىىح ا فىىاخ لدحا ىىي   دورج تعنىىوا"    -
 88/8/8102يىىوت ذىىذريثي وا ىىذ ترىىاري        نظىىم الثيىىوخ الدحديىىح  

 ( مرذرب .93و ضور عذد )
 -دورج تعنىىوا"   الدىىن م الدرخامىى  لضىىدا" ضىىالمح اسب يىىح ال اضىىة  -

يىوت ذىذريثي وا ىذ ترىاري      الددارضىاخ الرصىنيعيح الجيىذج       -اسيسو
 ( مرذرب .91و ضور عذد ) 88/8/8102

دورج تعنىىىىوا"   ذرتيىىىىح اسرانىىىىة   يىىىىوت ذىىىىذريثي وا ىىىىذ ترىىىىاري      -
 ( مرذرب .82و ضور عذد ) 03/8/8102

 82/8/8102دورج تعنوا"   الذواجن   يوت ذىذريثي وا ىذ ترىاري      -
 ( مرذرب .82و ضور عذد )

إلىىىىي  8-82 ىىىىال  ال رىىىىرج مىىىىن  دورج تعنىىىىوا"   شىىىىثخاخ الىىىىرى   -
 ( مرذرب02و ضور ) 5/9/8102

إلي  82/8(  ال  ال ررج  ذقنياخ زراعح اسنطجحورج تعنوا"   د -

 .( مرذرب09عذد )ور و ض 2/9/8102

 أ يط الدجلص علدَا : انقــــــــرار 

 
 انثبويت عشر ظهرَافى حمبو انسبعت وقد اوخهى االجخمبع 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 وكيل الكلية
 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 أ.د/ حممد على شطب 

 


