
 
 محضر اجتماع

 لمجتمع وتنمية البيئةلجنة شئون خدمة ا
 (2017لسنة  247)رقم 4/2017/ 3اإلثنين الموافقيوم       

________________________________ 
السداعة الحادطدة  4/2017/ 3اجامعت لجنة شئو  ددمدة المجامدت وتنم دة الب ئدة  دون اجثند ن الموافدق     

وك ددد. ال ل دددة لشدددئو  ددمدددة المجامدددت عشدددر صدددبا ا برئا دددة ا  دددااذ الددددكاور / مددداهر عدددامر علدددى عدددامر 
 -وتنم ة الب ئة وبحضور ك.  من :

 قسم الفيزيةةةةةةةةةةةةةةاء   أ.د / رزق مةةصةةطةف  إبةةةةةةةةراايم السيةةةةةةةد – 1       
 قسم عمم الحيوان   أ.د.م / دعاء عبد الحميد عم  عبد السةالم -2       
 قسم الجيولوجيةةةةا   ةبةد الحكيم العطف د / اةيةثةم سةيةد أاةمةد ع -3       
 قسم ال يميةةةةةةةةةةةةةاء    أ.د / إيمةةةةةةةةةان محمد محمود اسين رشك-4       

 التصديقات:
 الاصد ق على محضر اللجنة السارقة -المةوضوع :-1
 صادقت اللجنة -: قرارال

 -:الموضوعات
وال     ام ا عقاده فى  2017والاوظ ف  رشأ  عرل فعال ات ملاقى اللريج ن -: المةوضوع-1

 جامعة المنصورة رقددداعدة  -فى ر ا  كل ة العلون  12/4/2017 دددددددددددددددون ا ربعددددددددددددددداء الموافق 
 ا.د/ ا مد  مزه رالدور الرارت . 

ة العلون فى الماعاو ة مت كل  رؤ اء إدارة الشركات والمؤ سات . ت ريم : 2 . رممات افتتااية .1
 . مجال البحم والادري 

  . 1973ت ريم أوائ  خريج  ال مية من أول دفعه تيرجت العام الجامع   .3
 . أ.د/ طارق وادان )ممث  اليريجين(. محاضرة 4
 دقيقة (: 15. محاضرات قصيرة ) تمتد المحاضرة لمدة 6 استرااة) لتقديم الشاى ( -5
 Talent مد ر محاةرة -  د ر و دة المشروعات الصا رة ,محاةرة ا.د/ إبراه م الشرقاو  م -ا

Academy . 
 محاةرة  لق ها ن/ شاد    د ا مد مد ر شركة  ف و لل  ماويات وا دوية النبات ة والب طرية. -ة
 وتطمعاته .. ندوة عن اموم اليريج 8. من اليريجيننمااج مشرفه  –. عرض مشوار اياة 7

 



 
 

 ا جازاتها فى ددمة المجامت  شاطاتها و  رعم الشركات رعرل لإلعال  عن تقون _ على هام  الملاقى
 )مرفق( ا  طت اللجنة علما -: قرارال

رشأ  ورود محضر من إدارة الط  الوقائى رالجامعة لوجود رعم المأكوتت الا ر  -المةوضوع :-2
 مطارقة للمواصفات الصح ة رالجمع ة الاعاو  ة اج اهالك ة لل ل ة .

رما جاء فى الاقرير واوصت رمزيد من الرقارة على الجمع ة واوصت  ا  طت اللجنة علما -:القرار
 اطضا رإبالغ إدارة الجمع ة عن محاو  الاقرير .

 رشأ  عقد ورشاي عم. رمركز الا نولوج ا الطب ة راج كندرية تحت عنوا  -الموضوع :-3
1. How To Start Your Own Lab ?                                                                            

 2. Applied Research Methods and Clinical trials Translating Knowledge gap 

into clinical practice (An Audient s tailored workshop)                                   
. 27/4/2017إلى  26/4/2017ومن  2/4/7201 اى  23/4/2017وذلم فى الفارة   

 ا  طت اللجنة علما وتمرر على ا قسان العلم ة . -القرار :
رشأ  إقامة الملاقى الب ئى الثامن كل ة العلون جامعة اج كندرية تحت عنوا  )المد   -الموضوع :-4

 . 4/2017/ 20-19اللضراء المسادامة( وذلم دالل  ومي 
  اا  طت اللجنة علم -القرار: 

رشأ  ق ان اله ئة القوم ة لم اه الشر  رعم. دورات تدريب ة وذلم دالل شهرط ما و  -الموضوع :-5
 . 2017وابري. 
 ا  طت اللجنة علما وتمرر على ا قسان العلم ة . -القرار:

رشأ  ق ان قطال شئو  ددمة المجامت وتنم ة الب ئة رال ل ة رالاعاو  مت رارطة  -الموضوع: -6
 . رحملة تشج ر داد. المسطح ا دضر رال ل ة ب ئة اصدقاء ال
      وإعداد م كرة ا  طت اللجنة علما    -القرار:

              4/4/7201تحريرا في     
 دعاء زين                                                                                

 كليــــــةوكيـــــل ال                        

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                 

 .د / ماهر عامر على عامرأ                                                

 
 


