
 
 اجتماع محضر           

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون  لجنة       
 (2017لسنة  251)رقم 10/2017/ 11األربعاء الموافق يوم  

           -------------------------------------------------- 
 

الموافق  األربعاءاجتمعت لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم      
ماهر عامر علي الساعة الحادية صباحا برئاسة األستاذ الدكتور /  11/10/2017
 -وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور كٍل من : عامر
 الكيمياء قسم                     أم علي يوسف عبد اجلليل /  د.أ - 1       
 النبات قسم                  هبة هللا حممد عبد اجمليد     /  د.أ -2       
 اجليولوجيا قسم                             عزة عبد املنعم رجب  / د -3       
 -حلضور:ا تغيب عنوقد 

 الفيزايء قسم            خالد امحد إبراهيم العجيلي           /  د.أ           
 

شاركين من األقسام للعام بدأ االجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة الجدد الم     
الفعالة في  ةداعين هللا عز وجل لهم التوفيق والمشارك 2018/  2017الجامعي 

للسادة أعضاء اللجنة السابقين علي  خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما تم تقديم الشكر
ما بذلوه من جهد خالل الفترة السابقة وما قدموه من نشاط لقطاع شئون خدمة 

 ية البيئة.المجتمع وتنم
 
 
 
 
 
 
 



 
 التصديقات:

  
 

 التصديق على محضر اللجنة السابقة.  -المـوضوع :-1
 .صادقت اللجنة-: قرارال

وكياال  مـاهر عــامر علـي عـامرخطااب السايد األسااتاذ الادكتور /  -المــوضوع :-2
عادل محمد السيد الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السيد األستاذ الدكتور / 

والاااذو يوضااام فياااه مااادو اساااتهالة األقساااام العلمياااة السااات فاااي اسااات الل سااايارات الكلياااة  جنيـــد 
 والحرص علي الصيانة الدورية لها.

 أحيطت اللجنة علما مع إعداد مذكرة لمجلس الكلية .-القرار :
 -:الموضوعات

 –خطاااب الساايد الاادكتور / ماادير مركااز الفطريااات بكليااة العلااوم  -: المـــوضوع-3
بشأن إقامة ورشة العمل الحادية والعشرين والتاي ينممهاا المركاز تحات جامعة أسيوط 

 16 – 12عناوان   التناوع البيولاوجي لفطرياات الميااه   والمزماع عقادلا فاي الفتارة مان 
 . 2017نوفمبر 

 –النبات  –ومررت علي األقسام ) علم الحيوان  –أحيطت اللجنة علما  -: قرارال
 الكيمياء ( 

سيناء وبطوالت الصاعقة ة علمية تحت عنوان   محاضر  -الموضوع:-4

نبيل محمد سليمان   والتي سوف يلقيها السيد اللواء/  1973في حرب أكتوبر 
 .  2017أكتوبر  9يوم االثنين الموافق  ابو النجا
 .أحيطت اللجنة علما -القرار:

 
 
 
 



 
تاااا  التقريااار الخااااص بنااادوة   المشااااكل البحثياااة التاااي تعتااار  ا ن -الموضـــوع:-5

 . 2017سبتمبر  24بشركة الدقهلية للسكر   والتي أقيمت يوم األحد الموافق 
 أحيطت اللجنة علما بما جاء بالتقرير مع إعداد مذكرة لمجلس الكلية . -القرار:

الخطاااب الاااوارد إلااي السااايد األساااتاذ / وكياال وزارة التربياااة والتعلااايم  -الموضـــوع:-6
متاااح( (  –لزيااارة كليااة العلااوم ) معاماال بحثيااة بشااأن دعااوة الماادارس التابعااة للااوزارة 

 والتعرف علي إمكانات الكلية.
 .أحيطت اللجنة علما -القرار:

الخطااب الاوارد مان السايد األساتاذ الادكتور / نائاب رئايس الجامعااة  -الموضـوع:-7
لشاااائون خدمااااة المجتمااااع وتنميااااة البيئااااة بشااااأن إقامااااة معاااار  للوحاااادات ذات الطااااابع 

 . 2018 – 2017استقباليات الجامعة للعام الدراسي الخاص ضمن فعاليات 
قسام  –وتم إرسال خطااب لكال مان ) قسام الكيميااء  – أحيطت اللجنة علما -القرار:
 مديرو ومسئولي الوحدات ذات الطابع الخاص ( لإلعداد لهذه االحتفالية – النبات

 
  يل الكليةوك                                                            

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                              
 

 

  ماهر عامر علي عامر أ.د /                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اجتماع محضر         

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون  لجنة       
 (2017لسنة  252)رقم 5/12/2017لموافقايوم الثالثاء  

   -------------------------------------- 
 

 11/10/2017الموافق  األربعاءاجتمعت لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم      
وكيل الكلية لشئون  ماهر عامر علي عامرالساعة الحادية صباحا برئاسة األستاذ الدكتور / 

 -تنمية البيئة وبحضور كٍل من :خدمة المجتمع و 
 الكيمياء قسم                     أم علي يوسف عبد اجلليل /  د.أ - 1            

 اجليولوجيا قسم                             عزة عبد املنعم رجب  / د -2             
 -حلضور:ا تغيب عنوقد 

 الفيزايء قسم            يلي           خالد امحد إبراهيم العج/  د.أ. 1            
 علم احليوان قسم                 هبة هللا حممد عبد اجمليد      /  د.أ -2                     

 التصديقات:
  

 

 التصديق على محضر اللجنة السابقة.  -المـوضوع :-1

  صادقت اللجنة-: قرارال

 -:الموضوعات
المادير التنفياذو  ايمـان العبـدمان السايدة األساتاذ الادكتور /  الخطااب الاوارد -المـوضوع :-1

 بجامعة االسكندرية بشأن عقد ورشة عمل تحت عنوان –لمركز التكنولوجيا الطبية 
IMMUNOHISTOCHEMICAL TECHNIQUE                    

 . 17/12/2017حتى 16وذلة فى الفترة 

خطااااب علاااي األقساااام المعنياااة للااارا بين فاااي أحيطااات اللجناااة علماااا حيااال تااام تمريااار ال -القـــرار :
 المشاركة.

 
 
 



 
 

نائااب رئاايس الجامعااة  زكــي محمــد ز ــدان خطاااب الساايد األسااتاذ الاادكتور / -: المـــوضوع-2
لشاائون خدمااة المجتمااع وتنميااة البيئااة بشااأن االشااتراة فااي افتتاااي معاار  السااو  الساانوو للطااالب 

 الخدمات الطالبية.  بمجمع 3/12/2017والمزمع عقده يوم االحد الموافق 
( خمساااون 50تااام علاااي أساساااها اختياااار عااادد ) أحيطااات اللجناااة علماااا بالمعاااايير التاااي -: قـــرارال

 طالب لالستفادة من لذا المعر  بمشاركة رعاية الطالب .

ماادير نااادو النياال بشااأن  محمــد عبــد ال تــا  زهــر   خطاااب الساايد الاادكتور / -الموضــوع:-3
 تنميم ورشة عمل تحت عنوان :

 التخطيط الحديث واإلبداع في حل المشكالت ""                  
 بقاعة نادو النيل.  28/11/2017والمزمع عقدلا يوم الثالثاء الموافق 

 أحيطت اللجنة علما وتم تمريرلا علي األقسام وا دارات لمن ير ب. -القرار:
ـــر و   حمـــد خطااااب السااايد المهنااادس / -الموضـــوع:-4 ـــد ال التربياااة  وكيااال وزارة علـــي عب

والتعلااايم بالدقهلياااة بشاااأن اشاااتراة أعضااااء ليئاااة التااادريس بالكلياااة للتحكااايم فاااي مساااابقة انتااال ايسااا( 
بمعر  العلوم والهندسة بمدرسة ناصر الرسمية المتميزة لل اات بشاارع الثانوياة ياوم األحاد الموافاق 

3/12/2017 . 
ريس المتخصصاين واللاذين أحيطت اللجنة علما وتام تشاكيل وفاد مان أعضااء ليئاة التاد -القرار:

لااديهم خباارة سااابقة فااي تحكاايم مثاال لااذه المشاااريع وبمشاااركة أ.د/عااادل محمااد الساايد جنياادو عميااد 
 الكلية و أ.د/ مالر عامر علي عامر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

عاااة نائااب رئاايس الجام زكـــي محمــد ز ـــدان خطاااب السااايد األسااتاذ الاادكتور / -الموضــوع:-5
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن المشاركة في :

 دورة اإلسعافات األولية للعاملين بالجامعة
 بنادو أعضاء ليئة التدريس .  6/12/2017&  5والمزمع عقدلا يومي الثالثاء واألربعاء 

 
 
 
 



 
 

 من ير ب. وتم تمرير الخطاب علي االقسام وا دارية لترشيم –أحيطت اللجنة علما  -القرار:
خطاااااب الساااايد األسااااتاذ الاااادكتور / عميااااد معهااااد المسااااتقبل العااااالي للهندسااااة  -الموضــــوع:-6

والتكنولوجياا بالمنصااورة بشاأن إقامااة مااراثون رياضااي للادراجات وذلااة للت لاب علااي مشااكل الماارور 
 . 4/12/2017زمع عقده يوم االثنين بمدينة المنصورة والم

تمريااار الخطاااب علااي االقسااام العلميااة وا داريااة ورعاياااة  وتاام –أحيطاات اللجنااة علمااا  -القــرار:
 الطالب لمن ير ب في المشاركة .

 

خطااااب السااايد األساااتاذ / رئااايس مجلاااس أمنااااء مديرياااة الشااائون االجتماعياااة  -الموضـــوع:-7
  بمدينااة المحلااة الكباارو  بشااأن طلااب التعاااون بااين كلياااة  مؤسسةةة اليةةليت ليتنايةةة اة سةةا يةبال ربيااة   

جامعة المنصورة وبين المؤسسة في مجال التادريب  وعقاد دورات وماؤتمرات وورم عمال  –العلوم 
 في مجاالت علمية مختلفة.

 يؤجل لمزيد من الدراسة . -القرار:
بشااااأن عاااادم موافقااااة األسااااتاذ الاااادكتور / ماااادير مستشاااافي الجامعااااة الرئيسااااي  -الموضــــوع:-8

بقااارار مااان مجلاااس القسااام بعااادم تااادريب اساااتقبال خريجاااي كلياااة العلاااوم للتااادريب بمعامااال المستشااافي 
 خريجي كلية العلوم .

أحيطااات اللجناااة علمااا وأوصاااي الحاضااارون بعمااال مااذكرة لتقاااديمها الاااي مجلاااس الكلياااة  -القـــرار:
 ورفعها الي رئيس الجامعة.

 

بشأن عدم موافقة وحدة الوراثة  بمستشفي األطفال الجامعي اساتقبال خريجاي  -الموضوع:-9
معامال المستشاافي وطلااب مبااال  مقابال لااذا التاادريب باالر م ماان موافقااة الساايد كلياة العلااوم للتاادريب ب

 مدير المستشفي .   حمد الرفاعياألستاذ / 
 
 
 
 



 
 
 

م زالا : أن معامل المستشفيات الجامعياة ماا لاي اال وحادات ضامن جامعاة المنصاورة  -القرار:
خااريا الكليااة التاادريب فااي أن جميااع المعاماال تقااوم علااي أكتاااف خريجااي كليااة العلااوم ولااذا ماان حااق 

ولااذا يتواكااب مااع سياسااة الجامعااة فااي تشااجيع الخااريا للبحاال عاان  –الوحاادات الخاصااه بالجامعااة 
  عمل وليس انتمار ومائ( مكتبية.

 
  وكيل الكلية                                                            

 ئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةلش                                              
 

 

  ماهر عامر علي عامر أ.د /                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 اجتماع محضر             
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون  لجنة       

 (2018لسنة  253)رقم 9/1/2018الموافقيوم الثالثاء       
   -------------------------------------- 

 

الساعة  9/1/2018الموافق  الثالثاءاجتمعت لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم      
وكيل الكلية لشئون خدمة  ماهر عامر علي عامرالحادية صباحا برئاسة األستاذ الدكتور / 
 -المجتمع وتنمية البيئة وبحضور كٍل من :

 علم احليوان قسم                 هبة هللا حممد عبد اجمليد      /  د.أ - 1            
ــــعم رجب  / د -2              ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا قسم                     عزة عبد املن ــــ ــــ  اجليولوجيــ

 -حلضور:ا تغيب عنوقد 
ـــــاء قسم            يلي           خالد امحد إبراهيم العج/  د.أ. 1             ــــ ــزيـ ــــ ــــ  الفيــــ
ــــالكي قسم                     أم علي يوسف عبد اجلليل /  د.أ -2                      ــــ ــــ ــــ  مياءـــــ

 التصديقات:
  

 

 التصديق على محضر اللجنة السابقة.  -المـوضوع :-1

  صادقت اللجنة -: قرارال

 -:الموضوعات
مقتاااري إقاماااة الملتقاااي السااانوو للخاااريجين والتوميااا( ياااوم األحاااد  -المــــوضوع :-1

 . 2018ابريل  1الموافق 

ــــرار : يااااتم طااااري وتماااات الموافقااااة المبدئيااااة علااااي أن  –أحيطاااات اللجنااااة علمااااا  -الق
 الموضوع علي مجلس الكلية لتأكيد الميعاد.

 
 
 
 



 
رئاايس ا دارة  يرفــت حسـين سـليمانم خطااب السايدة المهندساة / -: المــوضوع-2

بالهيئااة القومياااة لمياااه الشااارب والصااارف  –مركااز تااادريب القاااالرة  -المركزيااة للتااادريب
 . 2018الصحي  بشأن االشتراة في براما تدريبية خالل شهر يناير 

وتم تمرير الخطاب علي األقسام العلمية لترشيم  –أحيطت اللجنة علما  -: قرارال
 من ير ب.

ماادير مستشاافي األطفااال  حمــد الرفــاعي  خطاااب الساايد الاادكتور / -الموضــوع:-3
الجااامعي بشااأن ا عااالن عاان قواعااد نمااام التاادريب الخاصااة بخريجااي الكليااة وكيفيااة 

 االشتراة في البراما المتاحة للتدريب بالمستشفي.
 أحيطت اللجنة علما . -: قرارال  

 2018/ 1/  10تحريرٌا فى          

                                                                                                                                                          محمد   البنداري                                         
                                                                                                                                                                                                               

 الكليــــــة وكيـــــل                                                                                              

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                               
 

 
 

أ.د /                                                                                                                             

 ماهر عامر علي عامر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



              
 اجتماع محضر             

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون  لجنة       
 (2018لسنة  253)رقم 6/3/2018الموافقيوم الثالثاء       

   -------------------------------------- 
 

الساعة  6/3/2018الموافق  الثالثاءاجتمعت لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم      
وكيل الكلية لشئون خدمة  ماهر عامر علي عامرالحادية صباحا برئاسة األستاذ الدكتور / 
 -المجتمع وتنمية البيئة وبحضور كٍل من :

ـــالكي قسم                     أم علي يوسف عبد اجلليل /  د.أ - 1             ــــ ــــ ــــ  مياءــــــ
ــــعم رجب   عزة/ د -2              ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا قسم                     عبد املن ــــ ــــ  اجليولوجيــ

 -حلضور:ا تغيب عنوقد 
ـــــاء قسم            خالد امحد إبراهيم العجيلي           /  د.أ. 1             ــــ ــزيـ ــــ ــــ  الفيــــ
 علم احليوان قسم                   حممد عبد اجمليد      هبة هللا/  د.أ -2                     

 التصديقات:
  

 

 التصديق على محضر اللجنة السابقة.  -المـوضوع :-1

  صادقت اللجنة -: قرارال

 -:الموضوعات
ــراهيم الصــيادخطاااب الساايد المهناادس /  -المـــوضوع :-1 رئاايس مجلااس إدارة  عــزت رب

بالدقهلية بشان اخذ عينة من مياه الشرب بكلية العلوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي 
 وتحليلها بالمعمل المركزو بالشركة .

وافااق المجلااس علااي مااا جاااء بااالتقرير ويتوجااه بخااالص الشااكر للشااركة القابضااة  -القــرار :
 ةلمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلي

 
 
 



 
 
مدياااااااااار مكتاااب   شـــيميمصـــط ي صـــال  ال خطاااب السااايد الدكتااااااااور / -: المــــوضوع-2

ا عجاااز العلمااي بمصاار  بشااأن حضااور فعالياااااااااات المؤتااااااااااااااامر السنااااااااااااوو العاشاار لإلعجاااز 
مهـــــد  العلماااااي فاااااي القاااااران والسنااااااااااااااااااة بجامعاااااة المنصاااااورة والاااااذو سياااااااااااااااااعقد بقاعاااااة أ.د / 

 .2018مارس  13-13ثنين والثالثاء بمستشفي األطفال الجامعي يومي اال البسيوني
 تم ا عالن عن فعاليات المؤتمر للمشاركة. -: قرارال

رئيس ا دارة المركزية  ميرفت حسين سليمان خطاب السيدة المهندسة / -الموضوع:-3
بالهيئااة القوميااة لمياااه الشاارب والصاارف الصااحي  بشااأن  –مركااز تاادريب القااالرة  -للتاادريب

 . 2018يبية خالل شهر يناير االشتراة في براما تدر 
 تم ا عالن عن الدورات للمشاركة. -: قرارال  

لكلياااة العلاااوم وذلاااة ضااامن  الاااذلبياقتاااراي إقاماااة حفااال بمناسااابة اليوبيااال  -الموضـــوع:-4
 .فعاليات ملتقي الخريجين والتومي(

 وافق المجلس. -: قرارال  

      
 2018/ 3/  7تحريرٌا فى          

                                                                                                                                                          محمد   البنداري                                         
                                                                                                                                                                                                               

 ـــــةوكيـــــل الكليـ                                                                                              

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                               
 

 
 

أ.د /                                                                                                                             

 ماهر عامر علي عامر

 
 
 
 
 
 
 



 

 اجتماع محضر             
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون  لجنة       

 (2018لسنة  255)رقم 11/4/2018الموافقيوم األربعاء       
      -------------------------------------- 

 

الساعة  11/4/2018الموافق  األربعاءاجتمعت لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم      
وكيل الكلية لشئون خدمة  ماهر عامر علي عامرصباحا برئاسة األستاذ الدكتور /  الحادية

 -المجتمع وتنمية البيئة وبحضور كٍل من :
ـــالكي قسم                     أم علي يوسف عبد اجلليل /  د.أ - 1             ــــ ــــ ــــ  مياءــــــ

ــــ/ د -2              ــــ ــــ ــــعم رجب  عزة عبد املن ــــ ــــ ـــا قسم                     ــــ ــــ ــــ  اجليولوجيــ
 -حلضور:ا تغيب عنوقد 

ـــــاء قسم            خالد امحد إبراهيم العجيلي           /  د.أ. 1             ــــ ــزيـ ــــ ــــ  الفيــــ
 علم احليوان قسم                      هبة هللا حممد عبد اجمليد  /  د.أ -2                     

 التصديقات:
  

 

 التصديق على محضر اللجنة السابقة.  -المـوضوع :-1
 -: قرارال

 -:الموضوعات
عمياد  عـالء الـدين رمضـان مصـط ي/  األساتاذ الادكتورخطاب السايد  -المـوضوع :-1

  تقنيااات معالجاااة عقااد دورة تدريبيااة تحااات عنااوان بشااان  جامعااة ا ساااكندرية –كليااة العلااوم 
 2018ابرياال  15-14وتحلياة المياااه للتطبيقااات الصااناعية   والمزمااع عقادلا فااي الفتاارة ماان 

 مبني ا عدادو بالشاطبي –جامعة ا سكندرية  –بمقر الوحدة بكلية العلوم 

 أحيطت اللجنة علما وتم تمريرلا علي قسمي الكيمياء وعلم الحيوان. -القرار :
 
 
 

 



المادير  ريمـان العبـدخطاب الاوارد مان السايدة األساتاذ الادكتور / ال -: المـوضوع-2
بشأن عقد ورشة عمال تحات بجامعة ا سكندرية  –التنفيذو لمركز التكنولوجيا الطبية 

 : عنوان
Gene Expression Analysis By Real Time pcr 

 . 16/4/2018حتى 14وذلة فى الفترة 
 ا علي قسمي الكيمياء وعلم الحيوان.أحيطت اللجنة علما وتم تمريرل -: قرارال
      

 2018/ 4/  11تحريرٌا فى          

                                                                                                                                                          محمد   البنداري                                         
                                                                                                                                                                                                               

 وكيـــــل الكليــــــة                                                                                              

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                               
 

 
 

أ.د /                                                                                                                             

 ماهر عامر علي عامر

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اجتماع محضر            

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 (2018لسنة  256)رقم 9/5/2018الموافقيوم األربعاء       
      -------------------------------------- 

 

الساعة  11/4/2018الموافق  األربعاءعت لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم اجتم     
وكيل الكلية لشئون خدمة  ماهر عامر علي عامرالحادية صباحا برئاسة األستاذ الدكتور / 
 -المجتمع وتنمية البيئة وبحضور كٍل من :

ـــالكي قسم                     أم علي يوسف عبد اجلليل /  د.أ - 1             ــــ ــــ ــــ  مياءــــــ
 علم احليوان قسم                  هبة هللا حممد عبد اجمليد      /  د.أ -2                     

ــــعم رجب  / د -3              ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا قسم                     عزة عبد املن ــــ ــــ  اجليولوجيــ
 -حلضور:ا تغيب عنوقد 

ـــــاء قسم            خالد امحد إبراهيم العجيلي           /  د.أ. 1             ــــ ــزيـ ــــ ــــ  الفيــــ
 التصديقات:

  
 

 التصديق على محضر اللجنة السابقة.  -المـوضوع :-1
 صادقت اللجنة -: قرارال

 -:الموضوعات
 -:الموضوعات

رئاايس ا دارة  ميرفــت حســين ســليمان ة المهندسااة /خطاااب الساايد -المـــوضوع :-1
بالهيئااة القومياااة لمياااه الشااارب والصااارف  –مركااز تااادريب القاااالرة  -المركزيااة للتااادريب

 . 2018الصحي  بشأن االشتراة في براما تدريبية خالل شهر مايو 
 
 
 
 



 
 

وتم تمرير الخطاب علي األقسام العلمية  –أحيطت اللجنة علما  -: -القرار :
 شيم من ير ب.لتر 

ــــوضوع-2 مناقشاااة التقريااار النهاااائي ألنشاااطة قطااااع شااائون خدماااة المجتماااع  -: الم
 . 2018وتنمية البيئة 

 صاد  المجلس علي ما جاء في التقرير النهائي لألنشطة. -: قرارال

 .2018مناقشة مخرجات وتوصيات ملتقي الخريجين والتومي(  -: المـوضوع-3
مخرجات والتوصيات التي تم صيا تها في ملتقي صاد  المجلس علي ال -: قرارال

 . 2018الخريجين والتومي( 
      

 2018/ 5/  10تحريرٌا فى          

                                                                                                                                                          محمد   البنداري                                         
                                                                                                                                                                                                               

 وكيـــــل الكليــــــة                                                                                              

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                               
 

 
 

أ.د /                                                                                                                             

 ماهر عامر علي عامر
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