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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م 91/2/1209  لثالثاءا  خامسةالالجلسة 

 

 

لحادٌة م وفى تمام الساعة ا 91/2/2091الموافق   الثالثاءانه فى ٌوم      

 خامسةالصباحاً ً تم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة )الجلسة عشر

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

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

 

 عضواً             سعٌد علً الصٌرفًالسٌد أ.د/  1

 عضواً             عتلم المجٌد عبد جالل/ د.أ السٌد 2

 عضواً             حسن الوهاب عبد نرمٌن/ د السٌد 3

 عضواً             هانً أحمد الجوهريالسٌد د/  4

 عضواً              د/ مختارأحمد علً السٌد  5

 سكرتٌر اللجنة       أمانً مصطفً دروٌش   6

 

 

 

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

 -ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة جدول األعمال على النحو التالى : ، أعضاء اللجنة الحضور
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   أوال:- المصادقات

م 22/9/2091الموافق  الثالثاءالتصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم    

 ــرارــــــــالق
  

.المصادقــة        
 ج

 ثانٌاً : موضوعات اإلحاطة : 

 

 الموجود خلف الورشدراسة اإلستفادة من المشتل  -9
 

 رارـــــــــــالق         
 

 متابعة اإلستفادة من المشتل لتزٌٌن الكلٌة من المكاتب والطرقات وغٌرها .

 
 
 

 إقتراح اللجنة لعمل زٌارة لمصنع حدٌد تسلٌح عز.  -2
 
 
 

 رارـــــــــــالق
 
 
 
 

والهٌئة لزٌارة وخدمة أعضاء هٌئة التدرٌس  خطاب موجه لمدٌر مصانع عز

 .المعاونة
 

  

فً بداٌة الفصل  55355بخصوص الزٌارة العلمٌة لمستشفى  -3 
 الدراسً الثانً . 
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 القـــــــــــرار
 

 55355لتحدٌد مٌعاد لزٌارة  55355جاري مخاطبة        
 
 

 دراسة تجهٌز أرضٌة الملعب الكبٌر بالكلٌة بالنجٌلة الطبٌعٌة  -4

 

 رارـــــــــــالق         
 

 .مع األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة لتوفٌر المٌزانٌة الالزمة لذلك متابعة 
 
 

 بخصوص زٌارة مدرسة سعد حشٌش بمناوهلة  -9

 

 القـــــــــــرار     
 

 مخاطبة الجهات المختصة بالكلٌة إلستقبال هذه الزٌارة وتم تحدٌد
 

 26/2/2091المٌعاد ٌوم الثالثاء 
 

 للتعلٌم األساسً مدرسة شبرا بلولة بخصوص زٌارة   -2
 

 القـــــــــــرار
 

 مخاطبة الجهات المختصة بالكلٌة إلستقبال هذه الزٌارة وتم تحدٌد
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 5/3/2091المٌعاد ٌوم الثالثاء 

 
 
 

 : ما ٌستجد من أعمال : رابعاً 

 

 ،،،،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام

                                                                        

 

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 

 أ .د/أ مين الس يد امحد الس يد معريه

 


