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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م 02/8/9022  الثالثاء  الحادٌة عشرالجلسة 

 الثانٌة عشر ظهرا م وفى تمام الساعة  02/8/0229الموافق   الثالثاءانه فى ٌوم   

( وذلك   الحادٌة عشرتم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة )الجلسة 

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

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

 عضوا              سعٌد علً الصٌرفًالسٌد أ.د/  1

 عضوا              عتلم المجٌد عبد جالل/ د.أ السٌد 0

 عضوا              حسن الوهاب عبد نرمٌن/ د السٌد 3

 عضوا              هانً أحمد الجوهريالسٌد د/  4

 عضوا               د/ مختارأحمد علً السٌد  5

 سكرتٌر اللجنة        أمانً مصطفً دروٌش 6

 

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

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

 التالً

   أوال:- المصادقات

م08/7/0229الموافقاألحد ٌوم محضر االجتماع السابق المنعقد فً  التصدٌق على    

 ــــــــــرارالق
.المصادقــة        
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 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة : 
 

بخصوص المؤتمر العلمً التاسع الدولً الرابع عن "التربٌة الخلقٌة   -2
 32-32فً المجتمعات العربٌة )الواقع والمأمول ( فً الفترة من 

 بكلٌة التربٌة بشبٌن الكوم . 0229أكتوبر 

 
 

 القــــــــــرار
 

 واإلعالن باألقسام للمشاركة بالمؤتمر . اللجنة علما   أحٌط  أعضاء

 

 ثالثا  : موضوعات المناقشة :

 

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

 .وتم رفع المذكرة لعمٌد الكلٌة وقرر تشكٌل لجنة النجارة 
 القــــــــــرار

 

 -لجنة من األتً أسمائهم : ٌشكل

 مـــــــاالس م

 م. عبدهللا راضي 1

 أ/ مجدي بركات 2

 أ/ أشرف عبدالسالم 3
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بشأن المذكرة المقدمة من رئٌس وحدة الحدائق بالكلٌة   -0
بخصوص إصالح جرار قص النجٌلة أو تكهٌنه علً أن ٌتم 

وتم رفع المذكرة لعمٌد اإلصالح بمعرفة إدارة المشترٌات 
 .الكلٌة وقرر تشكٌل لجنة 

 
 القــــــــــرار

 

 -ٌشكل لجنة من األتً أسمائهم :

 مـــــــاالس م

 م. عبدهللا راضي 1

 أ/ مجدي بركات 2

 أ/ أشرف عبدالسالم 3
 

 
 

بخصوص  إضافة الندوات اآلتٌة لخطة شئون خدمة  -3
 .0229/0202المجتمع 

  تنمٌة المشروعات الصغٌرة ومتناهٌة الصغر 

  نشر سماحة اإلسالم لمواجهه التطرف الفكري 

  تعزٌز قٌم المواطنة والمسئولٌة من خالل فتح آفاق جدٌدة للحوار
 مع الشباب 

  تعزٌز صوت الحرٌات األساسٌة من خالل تدرٌس حقوق اإلنسان
 .فً مختلف مراحل التعلٌم 

 

 القـــــــــــرار
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تم عرض الموضوع علً اللجنة وتمت الموافقة علً إضافة 

  .0229/0202شئون خدمة المجتمع الندوات لخطة 
 

 
 
  .  الواحدة ظهرا  وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   

 

 

 ،،،،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام

                                                                    

 

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 

 أ .د/أ مين الس يد امحد الس يد معريه

 

 


