
 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 (2016لسنة  244)رقم 11/2016/ 6األاد الموافق يوم       
________________________________ 

 السداعة العاشدرة صدبا ا 6/11/2016د الموافدق اجامعت لجنة شئو  ددمة المجامت وتنم دة الب ئدة  دون ا  د     
 كد.  برئا ة ا  ااذ الدكاور / ماهر عامر على عامر وك . ال ل دة لشدئو  ددمدة المجامدت وتنم دة الب ئدة وبحضدور 

 -من :
 قسم الفيزياء            أ.د / رزق مةةصةةطةف  إبراايم السيةةةةةةد – 1       
 اسين رشك                       قسم ال يمياءأ.د / إيمان محمد محمود  -2       
 أ.د.م / دعاء عبد الحميد عم  عبد السالم                   قسم عمم الحيوان -3       

 وقد أعتذر عن الحضور:
 د / ايثم سيد أامد عبد الحكيم العطف                          قسم الجيولوجيا

 وقد دع  لمحضور رال من :
 مد ر مكا  ماارعة اللريج ن رال ل ة وا ااذ مساعد رقسم ال  م اءرانيا رمضان زر      أ.د.م/ -1
 عضو مشارك من رارطة اصدقاء الب ئة والمدر  رقسم علم الح وا د/ محمد إبراايم مشال    -2
 بداتمدسدئدددول و دة الدمدشروعدددددددات الدبد دئد دة بدقددسددددددم الدند     أ.د.م/ عادل مرس  -3

 بدا اتجامال رالار    رالسادة اعضاء ه ئة الادريس المدعوين تجامال اللجنة .
 التصديقات:

     صادقت اللجنة -القةةةرار:    

وهددى  ITCرلصدو  الهدطدة المقدمدة مدن السدد د الددكاور/ محمدد المر دى/ مدد ر اكادطم دة  -:المةةوضوع  -1
 جن ه )اربعة ةتف جن ها ومائاا ( .4200جمالي إلغ  م رمب120مار موك ت تشريفه رعرل  30عبارة عن 

وقد تم عرل ا مر على مجلس ال ل ة وتم قبول الهدطة من  د ادته واوصدى  ا  طت اللجنة علما -:القةةةرار   
ومن الجد ر رال كر فقد تم اهداء ال ل ة را وراما مجلس ال ل ة من   ادته فدى العدان  –رإعداد دطا  شكر لس ادته 

  الماةى
رلصو  ترش حات ا قسان للسادة اعضاء ه ئة الادريس لعضوية لجنة الاواص. وهم  -:المةوضوع -2

 اءدددددددددددددددددددقسم الف زي    ا.د/ رزق مصطدفدى إبدددراهددددددددددد ددم السددد دددددددد -1   كالاالي:

 اءددددددددددددددددقسم ال  م     ددراهددددددددد ما.د/  دددددددددددحددددددددددددددر مدصطددفددى إبدد -2
 اتدددددددددددددددددددددددددقسم النب    ا.د/ عدددددددددددددددددددددددددددددددددادل الددمددددددددددددددددددددددددددددددددددر دددددى -3
 قسم الج ولوج ا    م العطفىد/ ه ثم   د ا مد عدبدد الحدد دددد -4
 قسم الرياة ات          / عددبدددددددد الفدددادددددددددددددددا  مصطفى  ددو ف        د -5

 



إعددداد دطارددات للسددادة اعضدداء ه ئدة الادددريس المرشددح ن للاواصدد. معهددم  وتدم ا  طددت اللجنددة علمددا -:القةةةةةرار  
 وتبادل وجهات النظر  ول اهداف ومسئول ات ه ه اللجنة 

 . لى محضر اللجنة السارقةالاصد ق ع  -المةوضوع :-3
ت ل ف ا.د/عادل مر ى لماارعدة د/إ دماع . الشدوادفى مدد ر اج اداة رمصدنت الدقهل دة للسدكر وذلدم  -:القةةةرار  

لعمدد.  دددوة  ددول المشدداك. والنقدداط البحث ددة الاددى تعاددرل اج ادداة رالشددركة ومددد  مسدداهمة اعضدداء ه ئددة الادددريس 
 بحث ة من دالل تفع . بروتوكول الاعاو  ب ن ال ل ة والشركة والبا ث ن فى الاصدط له ه المشاك. ال

 -:الموضوعات
رلصو  الاقريدر المقددن مدن السد د ا  دااذ الددكاور /مداهر عدامر علدى عدامر وك د. ال ل دة  -الموضوع :-1

و  ددمدة رشدئ الاارعدةلشئو  ددمدة المجامدت وتنم دة الب ئدة رشدأ  تطدوير اجدارات المرتبطدة بددعم العمل دة الاعل م دة 
 المجامت وتنم ة الب ئة وداصة الع ادة الطب ة )مرفق( .

 (ا  طت اللجنة علما و تم إعداد دطا  للس د مد ر اجدارة الطب ة رالجامعة) مرفق معه الاقرير -القرار:
رلصو  الاقرير المقدن  ول إقامة معرل المالرس ركل ة العلون المزمت عقده اباداء من  -الموضوع : -2

 و لمدة إ بول )مرفق( . 2/11/2016ربعاء الموافق  ون ا 
 رإقامة المعرل وما جاء فى الاقرير ا  طت اللجنة علما -القرار:

رلصو  الاقرير المقدن من الس د ا  ااذ الدكاور / إبراه م عبد الر  م مشالي ا ااذ  -الموضوع : -3
لمنصورة عن فعال ات  ون ال ف ف العالمي المنعقد  ون الب ئة النبات ة المافرغ رقسم النبات كل ة العلون_ جامعة ا

 .)مرفق( 1/11/2016الثالثاء الموافق 
  م تم مشاركة ا.د/ إبراه م عبد الر من مشالى فى الحف. ال   اق م بناد   ا  طت اللجنة علما -القرار:

  الن . رجامعة المنصورة رحضور الق ادات الجامع ة والمجامع ة

 ...ل فى تمان الساعة الحادطة عشروقد ا اهى اتجاما
              7/11/7201تحريرا في 
 دعاء زين                                                                                

 وكيـــــل الكليــــــة               

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                             

 .د / ماهر عامر على عامرأ                                              

          
 
 
 


