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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م55/8/5252ة عشراألحدثانٌالجلسة  ال

اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد 55/8/5252الموافق  ثالثاءانه فى ٌوم ال

أ.د /   مع وتنمٌة البٌئة . برئاسة السٌدعشر( وذلك بمكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجت ثانٌةوتنمٌة البٌئة )الجلسة ال

  -رمضان عبدالحمٌد محمد الشنوانً  وكٌل الكلٌة  وعضوٌة كل من السادة:

1

1 
 عضوا   السٌد أ.د/ سعٌد علً الصٌرفً

5

5 
 عضوا   حسن محمد عبد الحافظ/ د.السٌدأ

3

3 
 عضوا   محمد حمدي السٌد/ دأ.السٌد

4

4 
 عضوا   السٌدة د/ هند عبد العظٌم ملهط

5

5 
 عضوا   السٌدة د/ هناء أبوالعنٌن تركً

6

6 
 سكرتٌر اللجنة السٌدة أ/ رانٌا فتحً الجندى

 

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

 الحضور.  

 ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة جدول األعمال على النحو التالً:

 المصادقات -أوال:    

 م.19/7/5252التصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم األحد الموافق 

 القــــــــرار

  .المصادقــة  
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 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة 

  خبصوص اخلطاب الوارد الينا من انئة رئيس اجلامؼة لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة لتقدمي اجنازات غن

                                               .م9190م/9191م ومقرتح خطة نشاط القطاع غن الؼام اجلامؼى 9191م/9102القطاع للؼام اجلامؼى 

 القـــــــرار

 احٌط المجلس علما        

  م.9191م/9102خبصوص حمرض اجامتع جملس ادارة وحدة الورش الانتاجية ابللكية للؼام املاىل  

 القـــــرار

 احٌط المجلس علما        

 الاخشاب جبوار سور امللؼة ارلايس وهذه  خبصوص الطلة املقدم من مؼاون اللكية ثشب ن وجود تؼض

 .الاخشاب ليس لها رصيد خمزين ومرتامكة وغري الئقة ابملظهر ادلايل لللكية

 القـــــــرار

ٌتم مخاطبة السٌد االستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة لعرض الموضوع على مجلس الكلٌة النهاء االجراءات الالزمة  لشراء    

 ماكٌنة نشر الخشب. 

   ىل صيانته للحفاظ ػىل الارواح من خماطر ص غطل الاسانسري ابملبىن الادارى ابللكية واحلاجة املاسة  اخبصو

 .اغطاهل 

 القـــــــرار        

 ٌتم مخاطبة  السٌد االستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة  للعرض على مجلس الكلٌة والرجاء باتخاذ الالزم بشأن هذا الموضوع.

                             

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام والتقدير ،،،،،،                                 

 وكيل اللكية                   

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة                
  

 أ .د/ رمضان غبد اذليد الش نواين                     
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