
 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 (2016لسنة  245)رقم 12/2016/ 4األاد الموافق يوم       
________________________________ 

السداعة  4/12/2016اجامعت لجنة شئو  ددمة المجامت وتنم ة الب ئدة  دون ا  دد الموافدق      
برئا دددة ا  دددااذ الددددكاور / مددداهر عدددامر علدددى عدددامر وك ددد. ال ل دددة لشدددئو  ددمدددة  العاشدددرة صدددبا ا

 -من : ك.  المجامت وتنم ة الب ئة وبحضور 
 قسم الفيزيةةةةةةةةةةةاء   ةةةةةةةةراايم السيةةةةةةةدأ.د / رزق مةةصةةطةف  إب – 1       
 قسم ال يميةةةةةةةةةةاء   أ.د / إيمةةةةةةةةةان محمد محمود اسين رشك -2       
 قسم عمم الحيوان   أ.د.م / دعاء عبد الحميد عم  عبد السةالم -3       
 م الجيولوجيةةةةاقس   د / اةيةثةم سةيةد أاةمةد عةبةد الحكيم العطف  -4       

 وقد دع  لمحضور رال من :
مدددد ر مكاددد  ماارعدددة اللدددريج ن رال ل دددة وا دددااذ مسددداعد رقسدددم أ.د.م/ رانيةةةا رمضةةةان زرةةة      -1

 وقد اعا رت   ادتها عن الحضور . -                         ال  م اء
  رقسددم علددم عضددو مشددارك مددن رارطددة اصدددقاء الب ئددة والمدددر د/ محمةةد إبةةراايم مشةةال       -2

 الح وا 
 بدا اتجامال رالار    رالسادة اعضاء ه ئة الادريس المدعوين تجامال اللجنة .

 التصديقات:
     صادقت اللجنة -القةةةرار:    

 -:الموضوعات
 رلصو  ا عقاد  دوة تحت عنوا  ا دطار المدمرة لاعاطى الملدرات على -: المةوضوع-1

 رقاعة د/ ا مد ام ن  مزة والقاها : 22/11/2016 المجامت  ون الثالثاء الموافق
 جامعة المنصورة . –كل ة ط   –ا ااذ ط  السمون     ا.د/ عبد العزيز غا م 

 رئ س مبا م مرور المنصورة .   رائد دكاور / شريف شع شت       
 
 

 
 



 نصورة.  جامعة الم –كل ة ا دا   –ا ااذ ورئ س قسم الااريخ     ا.د/ شلدبى الجع د      
 أايطت المجنة عمما -: قرارال
 رلصددددو  افااددددا  معددددرل السددددوق السددددنو  للطددددال   ددددون ا  ددددد الموافددددق -المةةةةةوضوع : -2

11/12/2016 . 
بو  للطال  ا كثر  45  م تم الحصول على عدد  –أايطت المجنة عمما  -: قرارال

   .لال افادة من ه ا المعرل وتم توزيعهم من قب. رعاطة الطال ا ا اجا
 رلصو  ورود كاا  من المجلس القومى للمراة رمحافظة الدقهل ة جدماة -المةوضوع : -3

 الشبا  من الجنس ن رالمجلس و ثهم على الدفال عن قضاطا المراة والمساواة ب ن الجنس ن وبناء
 قدراتهم فى ه ا الصدد .

 ال ل ة . وإعال ه على لو ة قسانوتم إر اله لألأايطت المجنة عمما  -: قرارال
 ام ز .رلصو  مسارقة ادا ار المكا  اتدار  الم -المةوضوع : -4
لمجلس ال ل ة جقرار النا جة واقارا  ةل ة  إعداد دطا تم و  أايطت المجنة عمما -: قرارال

  ومكافأة المام ز . جعال ها
              5/12/7201تحريرا في   

                                                  دعاء زين                               
 وكيـــــل الكليــــــة               

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                             

 .د / ماهر عامر على عامرأ                                              

 
 
 
 
 
 
 

 
 


