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 شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة لجنة مجلس جتماعامحضر 

  2017/2018 العام الجامعي (5)   رقم الجلسة

 14/2/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 الواحدة نهاية االجتماع الثانية عشر

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة                     االجتماع  مكان

 الحضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة 5الجلسة رقم )عقدت الثانية عشرفي تمام الساعة  م2017 /14/2الموافق  الثالثاء نه في يومإ

  اللجنةرئيس و وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع و تنمية البيئة – لبيب عبد العزيز لبيب /الدكتورألستاذ ا

 وبحضور كل من:

 

  واعتذر عن الحضور :

 

 

 

 

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" لبيب عبد العزيز لبيب  /الدكتوراألستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا

مناقشة سيادته لعرض و ثم انتقل لجنة شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئةوالترحيب بالسادة أعضاء مجلس 

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 المصادقه على المحضر السابق القرار: 

 الوظيفة االسم م

 عضــــــــــــــــوا أ.د/ طارق عبد الرؤوف 1

 عضــــــــــــــــوا د/ عبد هللا عبد الحليم محمد 2

 عضــــــــــــــــوا د/ مها محمد عزب الزينى  3

 عضــــــــــــــــوا د/ فتحى توفيق حفينه 4

 عضــــــــــــــــوا أ/ دعاء شوقى جعفر 5

 ســـــــكرتيراً  أ / صفوت محمدى محمد سليم 6

 الوظيفة االسم م
 عضــــــــــــــــوا أ.د/ احمد ابراهيم عزب 1



 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

الخاليه من المخلفات ة او المدرس ةختيار الكليالاالستعداد للمسابقه التى تنظمها الجامعه بين كليتها بشأن  2/1

 والتدخين 

 احيط المجلس علمآرار: ـــقــال

   موضوعات اللجنة ثالثا :

خاليه من التدخين  ةوذلك من اجل الكلي 1994لسنه  4لقانون البيئه رقم  46تفعيل الماده رقم بـشـآن  3/1

  0 46طبقآ للقانون و الماده  جنيها 50وتطبيق غرامه ماليه فوريه لمن يقوم بالتدخين بالكليه وقدرها 

 على مجلس الكليه للموافقه العرضرار: ــــــالق

 0اقامه حفل االحتفال بتكريم السيدات العاملين بالكليه بمناسبه عيد االم بشآن  3/2
    

 المـــوافــقــة الــقــرار:

النظر فى الطلب المقدم من االستاذ/ صفوت سليم بعرض التكلفه الخاصه لعمل صناديق القمامه أن ـشـب 3/3

صندوق حيث تكلفه الصندوق  30الف جنيه وذلك بعدد  8000التكلفه التى ما يقرب الى الخشبيه من حيث 

 باشر لصناديقالشراء المبجنيها تقربيا وهوه سعر عالى والنظر فى استبدال عمليه التصنيع  260تزيد عن 

 على أن تصرف من صندوق الخدمة العامة والتطوير  القمامه

 المــوافــقــة والعرض على مجلس الكلية رار: ـــقـــال

اجتماع  النظر فى المذكره المعتمده من السيد االستاذ / رئيس الجامعه بخصوص اعتماد محضر أنـشـب 3/4

 0 14/1/2017وذلك بتاريخ  لجنه شئون البيئه بالكلية

 أحيط المجلس علمآ رار: ـــقـــال

 0 21/2/2017اخطار الجامعه بمعرض المالبس المقررحدوثه يوم الثالثاء الموافق  أنشـب 3/5

 الــمــوافــقـــةرار: ـــقــال

 ما يستجدرابعا: 

4/1 
ا ذعلى ان تقام فى خالل هالبيئيه وباالشتراك مع لجنه الكوارث بالكلية امه ندوه عن التوعيه قا

  وذلك من ضمن فعليات المسابقه البيئهالشهر

 الـمــوافـقــةالقرار: 

 

  لواحدها اختتمت الجلسة في تمام الساعةوما لم يستجد من أعمال                           

 

 

                                  اللجنه رئيس                                                                            لجنه ـسر الين ـأم

 أد./                                                                                            أد./
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