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  لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةاجتماع محضر    

   م2022م / 2021 العام الجامعي الخامسة  رقم الجلسة

 م 2021 /1/ 6 التاريخ 
موعد بدء 

 االجتماع
 م 11:00

مكان 

 جتماعاال
 عميد الكلية و اون الين مكتب                             

 

 ــــــــور:الحضــ

،  م 11:00 اعةــــتمام السفى م 2021 / 1/ 6 الموافق بعاء االريوم  فىإنه 

 عميد للكلية عزب أحمد ابراهيم الدكتور/  برئاسة األستاذ  الخامسة  الجلسة دتــقــع

نظرآ لوفاه أ.د/ محمد  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةلوكيل الكلية وقائم بعمل 

 -: السيدات والسادة كل من ر وبحضوعنبر بالل " رحمه هللا علية  " 

  

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م

 اون الين   عضوا   أ.م.د/ وسام عادل أمين  1

 عضوا   أ.م.د/ سماح محمد حالوة  2

 اون الين  عضوا   أ.م.د/ عمرو محمد جعفر  3

4 
محمد عبد المجيد نبوي  م.د/

 أبودنيا

عضوا  أمين سر 

 المجلس

 ن اون الي  ا  عضو لطفى  م.د/ أحمد أمين 5

 ا  عضو أ/ دعاء شوقي عبد العليم  6

 

الجلسة بذكر  عميد الكلية عزب احمد ابراهيم اإلفتتاح : افتتح السيد األستاذ الدكتور/ 

وقم سيادتة بالوقوف دقيقة حداد مع قراءة الفاتحة على  "بسم هللا الرحمن الرحيم" 

االستاذ الدكتور / محمد عنبر بالل وكيل الكلية  روح المغفور لة                       

ثم انتقل سيادتة السابق والدعاء لة بأن يتغمده هللا بواسع رحمتة " اللهم امين " 

 . لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول االعمال

   أوال : المصـــادقات
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 بشأن التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة .  1/1

 .مصادقةالقرار: ال

 ثانيا : جدول األعمال

بشأن الخطاب الوارد ألينا بخصوص زيارة لجنة التميز البيئى للكليه وتقيم  2/1

تقرير متابعة خاص  الكلية وايضا المعايير الداخلية والخارجية لها واعتماد

 بالزياره وايضا توثيق مصور .

 وأعتماد التقرير  الموافقة . القرار:

2/2 
عداد دليل ارشادى والخاص بآرئيس اللجنة من ن المقترح المقدم بشأ

 كيله .بلباالجراءات االحترازية 

 -وتكليف كال من : الموافقة . القرار:

                       أ.م.د / سماح حالوة 

   أ.م.د/ عمرو محمد جعفر

 م.د/ محمد عبد الحميد ابو دنيا 

 م.د / احمد أمين لطفى 

2/3 

عليق الدراسة واالجراءات المتابعة بالكلية فى هذه الفتره واعداد خطة بشأن ت

موعد والمناقشات ب "  أعداد الحضورلمتابعه االجراءات االحترازية من حيث 

 وذلك لسالمة العاملين بها .  الدراسة  " بعد تعليق أقامتها 

 .االجراءات تنفيذ واحيط علمآ  . القرار:

2/4 
 zoomوذلك عن طريق المنصة االلكترونية  لخرجينبشأن اعداد ملتقى ل

meeting  18/2/2021وتم تحديد الملتقى يوم الخميس الموافق  . 

 .الموافقة 
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تجد من ستاريخه ، حيث ال يوجد ما ي ساعته و فىعمال اللجنة  وانتهت أ                

 عمال . أ

 

 م 6/1/2021 فى : تحريرا  

 عميد الكلية  

شئون خدمة وقائم بعمل وكيل الكلية ل

 المجتمع وتنمية البيئة

 

 عزب أحمد ابراهيم أ . د / 

 أمين سر

مية لجنة شئون خدمة المجتمع وتن

 البيئة

 

محمد عبد المجيد نبوي  م.د/

 أبودنيا

 
 


