
 
 

 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 (2017لسنة  248قم )ر 5/2017/ 10األربعاء الموافقيوم       
________________________________ 

الساعة  5/2017/ 10اجامعت لجنة شئو  ددمة المجامت وتنم ة الب ئة  ون ا ربعاءالموافق     
وك دد. ال ل ددة لشددئو   األسةةتاا الةةدرتور / مةةاار عةةامر عمةة  عةةامرالحادطددة عشددر صددبا ا برئا ددة 

 -ن :ددمة المجامت وتنم ة الب ئة وبحضور ك.  م
 قسم الفيزيةةةةةةةةةةةةةةاء   أ.د / رزق مةةصةةطةف  إبةةةةةةةةراايم السيةةةةةةةد – 1       
 قسم عمم الحيوان   أ.د.م / دعاء عبد الحميد عم  عبد السةالم -2       
 قسم ال يميةةةةةةةةةةةةةاء   أ.د / إيمةةةةةةةةةان محمد محمود اسين رشك -3       

 لحضور:وقد اعتذر عن ا
 قسم الجيولوجيةةةةا    د / اةيةثةم سةيةد أاةمةد عةبةد الحكيم العطف 

 التصديقات:
 الاصد ق على محضر اللجنة السارقة -المةوضوع :-1
 صادقت اللجنة -: قرارال
مدد ر  السةيد الةدرتور/ محمةد المرسة  الحنفة رشأ  قبدول الهدطدة المقدمدة مدن  -:المةوضوع -2

ببروتوكدددول تعدداو  مدددت ال ل دددة مدددن دددالل مركدددز الدرا دددات وات اشدددارات  المرتبطدددة ITCاكادطم ددة 
فدى  (Ricoh Aficio SP C420DN PCL5c)العلم دة   وهدى عبدارة عدن طباعدة مدن الندول 

 جن ه 2500  دود مبلغ
وافقدددت اللجندددة علدددى قبدددول الهدطدددة وتوج ددده دطدددا  شدددكر لسددد ادته واتلددداذ اججدددراءات  -القةةةرار :

 طارعة إلى قسم الاوريدات . المعمول بها فى إةافة ال
 -الموضوعات:

 . وتوص اته 2017اعاماد الاقرير اللا  رفعال ات ملاقى اللريج ن والاوظ ف -المةوضوع :-1
 
 
 



 
ا  طددت اللجنددة علمددا رمددا جدداء فددى الاقريددر وتددم بلددورة الاوصدد ات لعرةددها علددى مجلددس  -: قةةرارال

 مكا  ماارعة اللريج ن .   م  بق عرةها على اجاماعاتال ل ة لال افادة منها 

و ال   اق م  ون  2017اعاماد فعال ات ال ون الب ئى ركل ة العلون للعان الجامعى  -الموضوع:-2
تحدددت شدددعار ازرل شدددجرة تفعددد ال للمشدددرول الددد   تبناددده رارطدددة  – 2017ابريددد.  1السدددبت الموافدددق 
رل( والمشدداركة لددبعم وقددد شددارك ف دده العد ددد مددن اعضدداء ه ئددة الادددريس )رددالاب –اصدددقاء الب ئددة 

 . السيد األستاا الدرتور/ وري  ال مية لشئون البيئة رحضور ومشاركة الطال 
 ا  طت اللجنة علما -القرار:

  -الموضوع:-3
عدن اللددمات المقدمدة  بمسةتوى رضةا األطةراف المجتمعيةةاعاماد ملرجات ات داب ا  اللدا   -

 من كل ة العلون .
الادى  عن مسةتوى رضةا اليةريجين عةن البةرامج واألنشةطةا  اعاماد ملرجات ات اب ا  اللد -

 تقدمها ال ل ة للاأه . لسوق العم. .
 عن مساو  رةا اللريج نر وافقت اللجنة على ما جاء فى ملرجات ات اب ا  اللا  -القرار:

البددرام  وا  شددطة الاددى تقدددمها ال ل ددة للاأه دد. لسددوق العمدد. والاوصدد ة رأددد  هدد ه الملرجددات رعدد ن 
 تدع م البرام  وا  شطة الاى تقدمها ال ل ة .تعم. على  عابار  ظرا لما تحاويه من  قاط هامهات
 واء فى مواقت ما جاء را اطالعات ةراء اصحا  ا عمال واللريج ن  اعاماد -الموضوع: -4

تجم ددد  رات والندددوات والملاق ددات العلم ددة لماطلبددات  ددوق العمدد. وعل دده تددمالعمدد. او دددالل المددؤتم
 . تلماطلباا له ه وفاح رعم البرام  الاعل م ة ا اجارة

 رما جاء فى الاقرير  ول ملرجات ا اطالعات الرا ا  طت اللجنة علما  -القرار: 
مةاار / األستاا الةدرتور السيدمشاركة قطال شئو  ددمة المجامت مامثلة فى  -الموضوع: -5

إجدراء اتدابدارات للسدادة دريجدى كل دة ومنسق ال ل ة اللارجى لد  الشدركة فدى  عامر عم  عامر
العلددددون الماقدددددم ن لشددددا. وظددددائف ك م ددددائى رالشددددركة القارضددددة لم دددداه الشددددر  والصددددرف الصددددحى 

 رالدقهل ة .
  ا  طت اللجنة علما -القرار:

 رشأ  تقدن شركة  ف و لل  ماويات وا دوية النبات ة والب طرية رمبادرة لادري   -الموضوع: -6
 
 
 



 
 

لطدددال  واللدددريج ن مدددن ملالدددف اقسدددان ال ل دددة تبعدددا لبر دددام  تددددريبى شدددام. اعدتددده مدددن ا 60عددددد 
الشددركة لزيددادة كفدداءة الطالدد  واللدددري  راجةددافة إلددى ا  الشددركة  ددداقون رعقددد اماحددا  فددى  هاطدددة 

افددراد للاع دد ن ممددن اجاددازوا اتماحددا  بنجددا  وذلددم رعددد إجددراء  10الادددري  و دداقون رادا ددار عدددد
 . مقابالت شلص ة لهم

 ا  طت اللجنة علما -القرار:
كل دددة العلدددون  -رشدددأ  تجد دددد بروتوكدددول الاعددداو  المبدددرن بددد ن جامعدددة المنصدددورة -الموضةةةوع: -7

 وشركة الدقهل ة للسكر )قالرشو(
ر بددت اللجنددة باجد ددد بروتوكددول الاعدداو  بدد ن كل ددة العلددون وشددركة السددكر ووافقددت علددى  -القةةرار:

رئد س المصدا ت السيد المهندس/محمةد محمةود اةاف  كر فا  تجد د البروتوكول ومن الجد ر رال 
 وقد وافق على تمث له كعضو من المجامت اللارجى فى مجلس كل ة العلون 

              10/5/7201تحريرا في                           
 دعاء زين                                                                                       
 

 
 
 

 وكيـــــل الكليــــــة                 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                             

 .د / ماهر عامر على عامرأ                                              

 
 
 
 
 
 
 


