
 

 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/  4/   11بخبريخ 

  

فى حمبو  2018/ 4/ 11  األربعبء اجخمعج نجىت شئىن خدمت انمجخمع وحىميت انبيئت يىو

 .انحبديت عشز صببحَبانسبعت 

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

 كم مه انسبدة : حضىرو

 عضىَا أ.د/ هودوح هحود ربيع

 عضىَا أ.د/ خليل الشحاث شريف

 عضىَا هحود أحود عبد الداين/ د.أ.م

 عضىَا أهيرة عبد الوعطً/ د

 عضىَا هحوىد هنصىر ةد./ أهير

 عضىَا ههند هحود عبد الباسطد/ 

 عضىَا د/ عورو أحود جبر

  عضىا الطالب/ عورو السيد عطيت

  

 واعخذر عه انحضىر

 أ.د/ حاهد عبد الشافً هدهد  

         أ.د/ يحيً علً الشناوي زهراى

 .د/ إبتهال كوال أبى حسييأ

 أ.د/ أساهت هحود سيف الديي

 د/ أحود ثروث هحود

 حصديقبث

 انغـبثقخ ٔانزصذيق عـهيّرـالٔح يحضش انهدـُخ  : انمىضىع  (1)

 رى انزصذيق عهٗ يحضش اندهغخ انغبثقخ : انقــــــزار 

 



 مىضىعبث جدول األعمبل

قبو ثٓب قطبع شئٌٕ خذيخ  عٍ انقٕافم اإلسشبديخ انزٗاعزعشاض رقشيش  : انمىضىع (2)

 خالل شٓش يبسط ٔإثشيم ْٔٗ كبنزبنٗ: انًدزًع ٔرًُيخ انجيئخ ثبنكهيخ 

إنٗ اإلداسح  31/1/8132يٕو انثالثبء انًٕافق قبفهخ إسشبديخ  -

انضساعيخ ثبنًُصٕسح ٔيٕضٕعٓب " إَزبج َجبربد انضيُخ ٔرُغيق 

 انًششٔعبد انصغيشح يزُبْيخ انصغش " –انحذائق 

إنٗ اإلداسح  31/4/8132قبفهخ إسشبديخ يٕو انثالثبء انًٕافق  -

انطشق انحذيثخ نهشٖ ٔانزغًيذ  انضساعيخ ثًيذ غًش ٔيٕضٕعٓب "

 انضساعيخ (. –يكبفحخ اآلفبد ) انًُضنيخ  –

 أحيط انًدهظ عهًَب : انقــــــــزار 

انزُٕيّ عٍ انذٔساد انزذسيجيخ انزىٗ قبيىذ ثٓىب ٔحىذح انزىذسيت ثبنكهيىخ خىالل         : انمىضىع (3)
 ْٔٗ كبنزبنٗ: 8132شٓش يبسط 

ثحضٕس   2/1/8132يٕو رذسيجٗ ٔاحذ  عيدًب  " 6انجشَبيح انزذسيجٗ "  -
 ( يزذسة.14عذد )

عىىيخ نهىىذٔاخٍ " يىىٕو رىىذسيجٗ ٔاحىىذ  ٔانجشَىىبيح انزىىذسيجٗ " اضيىىشاض ان يش -
  ( يزذسة.13ثحضٕس ) 31/1/8132

 أحيط انًدهظ عهًَب : انقـــــــزار 

انذٔنيىخ   انًُصٕسح كٕنىذج  نًذاسطاعزعشاض رقشيش عٍ انضيبساد انًيذاَيخ  : انمىضىع (4)
 ٔرنك نهٕحذاد انزبنيخ ثبنكهيخخالل شٓش إثشيم نهكهيخ نهغبد 
 صيبسح إنٗ ٔحذح رذٔيش انًخه بد انضساعيخ -
 صيبسح إنٗ ٔحذح اضساَت -
 صيبسح إنٗ ٔحذح انصٕة -
 صيبسح إنٗ يشزم انكهيــــخ -

 أحيط انًدهظ عهًَب : انقــــــــزار 

 : انمىضىع (5)
إقبيىىخ ح ىىم ثشىى ٌ ثبنكهيىىخ انًقىىذو يىىٍ يىىذيش يكزىىت يزبثعىىخ انخىىشيديٍ  انطهىىت

خىىالل شىىٓش   8132/8132،  8136/8132انخىىشيديٍ نهىىذفعزيٍ خشيدىىٗ   
  8132أغغطظ 

 أحيط انًدهظ عهًَب : انقـــــــزار 

 : انمىضىع (6)
ثش ٌ انطهت انًقىذو يىٍ يىذيش يكزىت يزبثعىخ انخىشيديٍ ثبنكهيىخ ثشى ٌ إعىبدح          

 ْيىم انىٕفي ٗ ٔيزبثعىخ انخىشيديٍ     يزبثعخ انخىشيديٍ نيكىٌٕ انز  يغًٗ يكزت 
 . يع يزطهجبد اندٕدح  يًشثًب يز

 : انقـــــــزار 
 أحيط انًدهظ عهًَب

  



 : انمىضىع (7)
ثشى ٌ إعىذاد خىذٔل    ثش ٌ اإلقزشاذ انًقذو يٍ يذيش يكزت يزبثعىخ انخىشيديٍ   

اضيىىىبكٍ  ِثٓىىىز  االرصىىبل خىىبب ث يىىىبكٍ انزىىذسيت نطىىىالة انكهيىىخ ٔٔعىىىيهخ    
 يُٓب فٗ عًهيخ رٕفيف انخشيديٍ. نالعز بدح

ثبنكهيىخ   ٍٔيكهىف انىذكزٕس يىذيش يكزىت يزبثعىخ انخىشيدي       أحيط انًدهظ عهًىبَ  : انقــــــزار 
 ثبنكهيخ. ٔاالعزًبدثإعذاد اندذٔل يع انزُغيق يع ٔحذح ضًٍ اندٕدح 

 
 فى حمبو انسبعت انثبويت عشز ظهزَاوقد اوخهى االجخمبع 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 وكيل الكلية
 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 أ.د/ حممد على شطب 

 


