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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 الثامنة الجلسة
 م42/2/4102األحد 

 

م واهههههههو تمهههههههام السههههههها ة 42/2/4102انهههههههم اهههههههو يهههههههوم األحهههههههد الموااههههههه   
العاشههههههرص والناههههههت  اههههههباحال ل تههههههم   ههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة 

( وذلههههههه  بملتههههههه  وليههههههه  السهههههههابعةالمجتمهههههههع وتنميهههههههة البيئهههههههة  الجلسهههههههة 
اللليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع وتنميهههههة البيئهههههة برئاسهههههة السهههههيد   د /  بهههههد 

وليههههه  اللليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع   -النااهههههر  بهههههد الجهههههواد محمهههههد 
 -بيئة  و ضوية ل  من السادص:وتنمية ال

  ضوال  السيد   د/سعيد  لي الايراي  0

  ضوال  السيد   د/ بد العظيم ابيح إبراهيم 4

  ضوال  السيد د/  سامة اوزي زهران  3

  ضوال  السيد د/ إيها   زيز خلي   2

  ضوال  السيد د/جال   بد المجيد  تلم  5

 " سلرتير للجنة"  السيدص /  غادص حسين شرابي  2

 
وقههههههد بههههههد  السههههههيد   د/ رئههههههيس اللجنههههههة ا جتمههههههاع بههههههذلر" بسههههههم   الههههههرحمن   

 الرحيم" والترحي  بالسادص   ضاء اللجنة الحضور  
 

ثهههههم بهههههد  سهههههيادتم بعهههههرل ومناقشهههههة جهههههدو  األ مههههها   لهههههو النحهههههو التهههههالو  
:- 

 

 الماادقات - و :  
 

المواا   التادي   لو محضر ا جتماع الساب  المنع د او يوم األحد    
  م42/3/4102

 

  ال ــــــرار  
  

  الماادقــة      
 
 

 
 ثانيا الموضوعات :

بخصوص الخطاب الوارد من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة    -0
المجتمعععع وتنميعععة البيئعععة بشعععان اتعععاب الجيعععا  ال عععوم  لتن عععيم 



والعععوارد ألمانعععة المجلعععس األعلععع  للجامععععات بتعععاري  االتصعععاالت 
م متضععمناا التاايععد بععااللت ام بالحصععوي علعع  خريطععة 22/3/2016

جميورية مصعر العربيعة والمتضعمنة ح يعب وشع تين معن الييئعة 
العامة للمساحة ف ط حيث أنيا الجيه المنوط بيا إمداد المؤسسات 

علعع  النحععو  لعع املععة داخععي األراضعع  المصععرية   و والشععراات الع
   المبين بالاتاب المرفق ( . 

 ال ــــــــرار
 

 أحيط المجلس علماا 
    

بخصوص الخطاب المحعوي معن أ.د / عميعد الاليعة بشعان المواف عة  -2
عل  تاجير الملعب الابيروالملعب الخماس  بالالية و ل  لممارسة 
األنشععطة الرياضععية   اععرم ال ععدم ( و لعع  يععوم  االثنععين والخمععيس 
مععن اععي إسععبوع بوا ععع ثعع ث سععاعات يوميععا مععن السععاعة الرابعععة 
عصعععععرا وحتعععععل السعععععاعة السعععععابعة مسعععععا  فععععع  ال تعععععرم معععععن 

 م .3/9/2016م وحتل 15/5/2016
 

 ال ــــــــرار
 

لدراسة ه ا الموضوع واي ية اإلست ادم من النواح  االجتماعية 
من  والرياضية والمادية للالية والمجتمع ، يتم تشايي لجنة ماونة

 -السادم :
 د/ أسامة فو ي  هران  -1
 د/ ج ي عبد المجيد عتلم  -2
 أ/ حمدي رمضان  -3
 أ/ سعيد اابوه -4

 أ/ طارق شحاته 
 
 بخصوص الجمعية ال ئوية بالالية . -3
 

 ال ــــــــرار
 

المواف ة عل  إعادم تشغيي الجمعية ال ئوية بالالية وتشايي لجنة 
 ماونة من :

 



 د/ أسامة فو ي  هران  -1
 د/ ج ي عبد المجيد عتلم  -2
 أ/ صالح أبو حصوم -3

 لدراسة ه ا الموضوع واإلست ادم منيا ولتحديد ماان لي ه الجمعية .
 

بخصوص الخطاب الوارد من نائعب رئعيس الجامععة لشعئون خدمعة   -4
دعوم سيادتام للمشاراة ف  المؤتمر  المجتمع وتنمية البيئة بشان

الدول  السادس والعشعرين تحعت عنعوان م حمايعة البيئعة ضعرورم 
معععايو  16-14معععن ضعععرورات الحيعععام م و لععع  فععع  ال تعععرم معععن 

 م .2016
 

 ال ــــــــرار
 

 تم تبليغ األ سام العلمية بالالية لحضور ه ا المؤتمر .
 
يعة بشعان التعا عد معع بخصوص الخطعاب العوارد معن أ.د / عميعد الال -5

 مرا  استشارات وتانولوجيا البيئة لماافحة ال وارض والحشرات .
 

 ال ــــــــرار
 يتم تشايي لجنة ماونة من اآلت  :

 م. مصط   طه عبد العليم  -1
 أ/ أشرف عبد ربه حامد  -2
 أ/ هان  فؤاد  -3
 أ/ صابرين سعيد  هران -4

 بشان المواف ة من عدمه 
 
 الصي   بالالية .النادي  -6
 

 ال ــــــــرار
 

بخصعوص فعتح النععادي الصعي   بالاليعة واي يععة إفعادم الاليعة والمجتمععع 
 المحيط بيا 

 

 -يتم تشايي لجنة ماونة من السادم :
 د/ أسامة فو ي  هران  -1
 د/ ج ي عبد المجيد عتلم  -2



 أ/ حمدي رمضان  -3
 أ/ سعيد اابوه -4

 أ/ طارق شحاته 
   -ما يستجد من أعماي :

 
 
   

  . الواحدم  يراا و د انتيت اللجنة من أعماليا فل تمام الساعة    
 

 

                                                                                  
 وايي الالية                                                              

لشئون خدمة المجتمع                                                                      
 وتنمية البيئة

 
       

أ.د/ عبد الناصر عبد                                                   
 الجواد محمد

 
 


