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 محضر اجتماع

 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئةلجنة شئون 

 م 92/2/2902  األولً  األحدالجلسة 

تم  العاشرة  صباحاً م وفى تمام الساعة  92/2/9022الموافق  األحدانه فى ٌوم   

( وذلك بمكتب  الجلسة األولًعقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة )

أٌمن السٌد أحمد وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة . برئاسة السٌد أ.د / 

  -ل الكلٌة  وعضوٌة كل من السادة:وكٌ السٌد عمٌره . 

 عضواً             سعٌد علً الصٌرفًالسٌد أ.د/  1

 عضواً             حسن محمد عبد الحافظ/ د.أ السٌد 9

 عضواً             محمد حمدي السٌد/ د السٌد 3

 عضواً             هند عبد العظٌم ملهطد/  ةالسٌد 4

 عضواً              هناء أبوالعنٌن تركًد/  ةالسٌد  5

 سكرتٌر اللجنة       أمٌرة السٌد بركات 6

 

والترحٌب وقد بدأ السٌد أ.د/ رئٌس اللجنة االجتماع بذكر" بسم هللا الرحمن الرحٌم" 

جدول األعمال على النحو ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة  ، بالسادة أعضاء اللجنة الحضور

 التالً

   أوال:- المصادقات

م90/8/9022الموافقاألحد ٌوم محضر االجتماع السابق المنعقد فً  التصدٌق على    

 ــــــــــرارالق
.المصادقــة        
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 ثانٌاً : موضوعات اإلحاطة : 
 

عمل الخطة السنوٌة المقترحة إلدارة شئون خدمة المجتمع  تم  -2
م وإرسالها لمكتب أ.د / نائب 9022/9090ة للعام ئوتنمٌة البٌ

 . رئٌس الجامعة لشئون البٌئة 

 
 

 القــــــــــرار
 

 . أحٌط  أعضاء اللجنة علماً 

 

تم عمل جدول باإلنجازات التً تم إنعقادها خالل العام الجامعً   -9

 م.9028/9022

 القــــــــــرار
 

 . أحٌط  أعضاء اللجنة علماً 

 

 ثالثاً : موضوعات المناقشة :

 

المذكرة المقدمة من رئٌس وحدة الحدائق بالكلٌة   متابعة -2
بخصوص تقلٌم شجرتان الكافور الوجودة أمام ورشة النجارة 

 من خالل اللجنة المقترحة .
 

 القــــــــــرار
 

 . جاري دراسة الموضوع من قبل اللجنة المقترحة 
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المذكرة المقدمة من رئٌس وحدة الحدائق بالكلٌة متابعة   -9
بخصوص إصالح جرار قص النجٌلة أو تكهٌنه علً أن ٌتم 

 من خالل اللجنة المقترحةاإلصالح بمعرفة إدارة المشترٌات 
 

 

 القــــــــــرار                      
 

 الموضوع من قبل اللجنة المقترحة  .جاري دراسة 

 

 . الجدد الطالب لتوعٌة الكلٌة داخل ندوات لعمل إقتراح -3
 

 القــــــــــرار                      
 

 .لتوعٌة الطالب الجدد( ندوات 3تم تحدٌد عدد )            

 
  .  الواحدة ظهراً وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   

 

 ،،،،،، بقبول وافر التحية واالحترام وتفضلوا

                                                                

 

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 

 أ .د/أ مين الس يد امحد الس يد معريه
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