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 خلود      أميرة 
 

 

                

                                                                                    البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع              
 المستشارين  شؤون إدارة                    

 الثالثالإجتماع  محضر                 

 مية البيئةمجلس شؤون خدمة المجتمع وتن

  2019/2020للعام الجامعي  18/11/2019جلسة 

فث   18/11/2019الموافث   اإلثيث ن ثوم  ؤون خدمث  المجتمثو وتيم ث  الة  ث لمجلث   ث الثالث تماع تم عقد اإلج
س الجامعة  نائب رئيي "نظمي عبد الحميد عبد الغندكتور/ األستاذ ال برئاسة صةاحا ةالحاد   ع ر تمام الساع  
 . "  المجتمع وتنمي  البيئ لشؤون خدم

 -من : ا  وبعضوية كل
 

 

 
 

 

 

 الوظيف   اإلسم
 عم د كل   الةيات  ثثثث  حسثثثثثثث ن احمثثثثثثثثد  لةثثثثىثثثثثثثثثرق ثثثثثأ.د/ 

 الدراسات العل ا والطفول عم د كل     هثثثثثثثثثثثثثثثثو ثثثثثثثثثثثثثثثثدا حسثثثثثثثثثثي  الجةثثثثثال أ.د/ 
 

 عم د كل   الترة   اليوع    أمثثثثثثثثثثايثثثثثثثثثثى حيفثثثثثثثثثثثثثثثثى محمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدأ.د/ 
 

 واليقوش وفيثثثثون التثثثثثثثثثثرم م العل ا للةردى قا م ةعمل عم د معهد الدراسات  طثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثار  يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثازلأ.د/ 

طثثثثثثثثثثثثثثار  ميصثثثثثثثثثثثثثثور محمثثثثثثثثثثثثثثد أ.د/ 
 الطيطاوى

  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو والة  ثثثثثثثثثثثثثثؤون المجتمثثثثثثثثثثثل  وك ثثثثثثثثثثثل كل ثثثثثثثثثثثثث  اآلداب 

  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو والة  ثثثثثثثثثثثثثثؤون المجتمثثثثثثثثثوم ل ثثثثثثلثثثثثثثثالعثثثل كل ثثثثثثثثثثثث  وك ثثثث  أ.د/ أ ثرف عةثد العاط  محمثد
  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو والة  ثثثثثثثؤون المجتمثثثثثثثثثثثثثثثان ل ثثثثثثثثثب األسيثثثثثثثطوك ثثثثثثثل كل ثثثثثثثثث    اد  غال ثثثر صثثثثثثثثثثثثثاهثثثثث  مثثثثثثثثثأ.د/ رام
  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو والة  ثثثثثثثؤون المجتمثثثثثثثثثل  وك ثثثثثثثل كل ثثثثثثثثثثثث  الصثثثث دلثثثثثثثثثثثثث   أمثثثثثثثثثثثثايثثثثثثثى أسثثثثثثثثثثامثثثثثثثثثثثث  كثثثثثثثثثامثثثثثثثثلأ.د/ 
ثثد الحس يىأ.د/  ثث ث ث ث ث ث ث ث ث   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو والة  ثثثثثثثثثثثثثثؤون المجتمثثثثثثثثثل  وك ثثثثثثثل كل ثثثثثثثثثثثث  الهيدس   عمثثثثثر محمث
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث وك ثثثثثثثثثثثثل كل ثثثثثثثثثثثث  الطثثثثثثثثثب ل ثثثثثثثثثثثثثؤون المجتمثثثثثثثثثثثثو والة  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث   ه رة سمثثثثثث ر زكثثثثثثثثثثثثثث  مثثثثثثثثوسىأ.د/ 

  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو والة  ثثؤون المجتمثثثثثثثثثثثل ثثل كل ثثثثث  التجثثثثثثثثثثثارة وك ثثثثث  أ.د/ ج هثثثثثثثثان عةثثثثثثثثد الميعثثثثثثثم رجب
تثثثثثامثثثثثثثثثثثر مصثثثثثثطف  محمثثثثثثد عةثثثثثثثثد د/ 

 القادر 

 علومثثثثات ل ثثثثثثؤون المجتمو والة   وك ثثثثل كل ثثثثثثثثثثثثثثث  الحثثثثثثثثثثثثثثاسةثثثثثثثات والم 

  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو والة  ثثؤون المجتمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ل ثثثثثثثثثثثثثزراعثثثثثثثث  الثثثثثثثثثل كل ثثثثثثوك   /ية ثثثثثثل محمثثد حسن المديىأ.د
 ؤون المجتمو والة   ثثثثثثثثثثثثثثثثثو  الة     ل ثثثثثثثات والةحثثثثثثثثثثثد الدراسثثثثثثثثوك ل معه  ثثثثثثثثثث ر محمثد دي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثايهثى سمثثثثثثثثثأ.د/ 

ثثثاب  سر أيور علىأ.د/  ث ثثث ث ث ث  دراسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات العل ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا والةحثثثثثثثثثثثثثثثثثو لل ثثثثثل كل ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  الحقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو ثثثثثثثوك   ا هث

  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو والة  ثثثثثثثثثثثثؤون المجتمثثثثثثثثثثثل  قا م ةعمل وكل ثث  كل   التمر ض  ه ام رفعت س د طيطاوىأ.د/ 
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 الوظيفة  الإسم

 الة   و المجتمو خدم  أم ن الجامع  المساعد ل ؤون     سثثه ل محمثثود محمثثود حمثثزةالسثث د األسثثتا / 
 

 /  كثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدال المهيدسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث 
 

 المجتمو والة    خدم  مد ر عام مكتب يا ب ر    الجامع  ل ؤون 
 

   أعضاء من الخارج
 جمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثال حسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ن محمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثود أ.د/

 

 ر مركز اإلست ارات الهيدس   مد 
 األسثثثثثثثثثثثثثثثثتا / فتحثثثثثثثثثثثثثثثثثث  أةوالحمثثثثثثثثثثثثثثثثثد راةثثثثثثثثثثثثثثثثث 

 

 الصحف  ةجر دة الجمهور   
 د/ عا ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثور أحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد عمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر 

 

 ر    الجهاز التيف    لله    العام  لتعل م الكةار 
عضو المجال  القوم   المتخصص  ةر اس  الجمهور      أ.د/  ثثثثثثثثثثثثثوسثثثثثثثثثثثثف وهثثثثثثثثةثثث  مثثثثثثثثسثثثثعثثثثثثثثد

 ةالمجل  القوم  للخدمات والتيم   اإلجتماع  

 -إعتذر عن الحضور:و 

 الوظيفة  الإسم

 وك ل كل   األلسن ل ؤون المجتمو والة     وادثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد الجثثثثثثثثثثثثثثثادل عةثثثثثثثثثثثثثثثال عثثثثثثثثثثثثثأ.د/ ع

 وك ل كل   الترة   ل ؤون المجتمو والة     دثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثود را ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثازم محمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثأ.د/ ح

 عم ثثثثثثثثثثثد أ.  .م / هثثثثثثثثثثثايى رضثثثثثثثثثثثا ةثثثثثثثثثثثدوى
 

 ر    حى الوا لى 

 -وحضر من قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

 الوظيفة  الإسم

 سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث د/ طثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثار  عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثامرال
 

 مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد ر  دارة اإلتصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا ت والمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثؤتمرات 
 

 -وتولى أمانة المجلس :

  صثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثةا  ةثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاز ال ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحاتالسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث دة/ 
 

  

 السثثثثثثثثثثثثثثثثث دة/ ميثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثال محمثثثثثثثثثثثثثثثثثد عةثثثثثثثثثثثثثثثثثد العز ثثثثثثثثثثثثثثثثثثز   دارة  ؤون المست ار ن
 

 

 السثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث دة/ أسمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  محمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد  وسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثف 
 

 

 السثثثثثثثثثثثثثثث دة/ يجثثثثثثثثثثثثثثثثال  محمثثثثثثثثثثثثثثثثد صفثثثثثثثثثثثثثثثث  الد ثثثثثثثثثثثثثثثثن 
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خلود    أميرة 

ورئيس  نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"السيد أ.د/ نظمى عبد الحميد عبد الغني فتتح ا

 الجلسة . المجلس

 الة    .تيم   المجتمو و خدم  ةالسادة الوكال  أعضا  مجل   ؤون  رحب سيادته -

ح ن  تمام اإلجرا ات ل "قائم بعمل عميد معهدالدراسات البردي  والنقوش" بة أ.د/ طارق نازلكما رحب  -
 اإلدار   لتع  ن وكال  للمعهد .

على  سابقا "وكيل كلي  البنات لشؤون المجتمع والبيئ " أ.د/ مي حلمي للة وجه سيادته الشكر والتقدير -
 الجهد الكة ر والمتم ز ال   ة لته خالل فترة وكالتها للمجل  .

 -: إلى "شؤون المجتمع والبيئ   الزراع  لوكيل كليشار أ.د/ نبيل محمد حسن المدني "أ -

  مياف  ة و ميتجات كل   الزراع  ةها المتاح   قام ةز ارة جم و الكل ات لمعا ي  األماكن  قيام سيادته    
 وك لك  حت اج ةعض المراكز لتجه زات مع ي  لحفظ اللحوم .

  حسن محمةد أ.د/ نبيلي   فقد أوض  اللةأما ف ما  خص تكل ف كل   الزراع  ةإمداد الكل ات ةالمخةوزات والميتجات 
أن المكان المخصص لعمل المخةوزات جارى أخ  الترخ ص له ةح    تم تداول الميتجات ة كل مضةوط  

أما صال  األلةان فقد تمت ةحمداهلل وس تم ةد   .كما  وجد ةعض الم اكل فى الكهرةا  ولكن جار  حلها
 تأخر العمل ف ها لةعض الوقت إلحت اجها لةعض المعدات .صال  المخةوزات سوف  ل وةاليسة  .العمل ف ها

وما لم  تم وماهو المطلوب تيف  ه كتاة  تقر ر ةما تم  أ.د/ نظمى عبد الحميد "رئيس المجلس"طلب  -
إلستكمال المعدات وغ رها حتى  تسيى عرض التقر ر على مجل  الجامع  واإليتها  من التجه زات 

 من ميتجات كل   الزراع  . المطلوة  للت غ ل واإلستفادة 

 يوه س ادته عن استقةال الجامع  للجي  تق  م مساةق  أفضل جامع  فى تطو ر الع وا  ات -

 رعاي تحت 
 وز ر التعل م العالى والةح  العلمى ارثثخالد عةد الغفأ.د/ 

 -اجتماعاً موسعاً بقصر الزعفران بالجامعه شهده كاًل من: عقد وقد تم
 ع ن  م  ر    جامع  ىثثثثثثثثثثثثالمت ي  وقىود ثثثثثثثثثثثمحمأ.د/ 

 يا ب ر    الجامع  ل ؤون المجتمو والة    ى عةدالحم د عةدالغيىمأ.د/ يظ

 للدراسات العل ا والةحو يا ب ر    الجامع   عةد الياصر ةدوى سيجابأ.د/ 

 الطالبو يا ب ر    الجامع  ل ؤون التعل م  ودثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  سعثثثثثثثثثثثد الفتثثثثثثثثثثثثثثأ.د/ عة
 والسادة األمناء

 أم ن عام الجامع  سم ر عثمان عةد الياصرأ / 
 أم ن الجامع  المساعد ل ؤون المجتمو والة    زةثثثثثثثثثثثثثثثثود حمثثثثثثثثثثل محمثثثثثثثثثثثثثث/ سه  أ

 للدراسات العل اوالةحو أم ن الجامع  المساعد  ازىاةثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثراه ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم حجثثثثثرم ثثثثثثثأ / ك
 ل ؤون التعل م والطالبأم ن الجامع  المساعد   بثثثثثثثثالخط فتحثثثثثثثثثثثى دثثثثثثثثحمثثثأ / م
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خلود    أميرة 

عضا  ه    التدر   وممثلوا وزارة التعل م وأعضا  لجي  تق  م مساةق  أفضل جامع  ويخة  من السادة أ -
ستعراض تار خ وي أة الجامع  وأةرز  يجازاتها فى مختلف  وتم خالل اإلجتماع  العالى والةح  العلمى

القطاعات وما وصلت  ل ه من تقدم فى مجال التصي ف الدولى وأةرز الخدمات التى تم  ستحداثها للطالب. 
  المجتمع والبيئ  بالتنسيق مع حى الوايلى كان لهم دورًا بارزًا فى وجدير بالذكر أن قطاع شئؤون خدم

 تطوير العشوائيات بالمناطق المحيط  بالجامع .

ةمرافق  اللجي  فى جول  موسع   لشؤون المجتمع والبيئ " المساعد سهيل حمزة "أمين الجامع  قام أ/وقد  -
  أبو بكر الرياضي  اإلعدادي  والثانوي  بنين مدرس)لتطو ر الع وا  ات فى حى الوا لى تفقد من خاللها 

 ورسومات جدار   ةميطق  م دان العةاس   وسور المد ي  الجامع  . (ومدرس  العباسي  اإلعدادي  بنات

استعرض س ادته ما تم من  يجازات قطاع  ؤون المجتمو والة    خالل الفترة الساةق  ومن ة يها ما أق م من يدوات  -
 .2019اكتوةر  20و لك  وم  إيالت إلى نصر اكتوبر" ن"ميدوة ةعيوان  وميها سم الثقافى والفيىضمن فعال ات المو 

و لك فى  طار التوع    "نشر قيم النزاه  والشفافي  والتوعي  المؤسسي  بمخاطر الفساد"يدوة ةعيوان  -
 2019يوفمةر  13و لك  وم  2019/2020ةاإلسترات ج   الوطي   لمكافح  الفساد 

 عاي ر تحت 
 ر    ه    الرقاة  اإلدار   ر ف س ف الد نثثثثثثثث  /أ. 

 جامع  ع ن  م ر     أ.د/ محمود  وقى المت يى
 إشراف عام

 يا ب ر    الجامع  ل ؤون المجتمو والة    الغيى أ.د/ يظمى عةدالحم د عةد

 الطالبو    الجامع  ل ؤون التعل م يا ب ر  ودثثثثثثثثثثثثثثثثا  سعثثثثثثثثثد الفتثثثثثثثثثثثثثثثأ.د/ عة
 إشراف

 أم ن عام الجامع  رثثثثثثثثثثاصثثثثثثثثثد اليثثثثثثث ر عةثثثثثثثثثأ / سم
 أم ن الجامع  المساعد ل ؤون المجتمو والة    زةثثثثثثثثثود حمثثثثثثثثثثثل محمثثثثثثثث/ سه  أ

    المؤسس   ةمخاطر الفساد.وتهدف ه ه اليدوة لي ر ق م اليزاه  وال فاف   والتوع -

" عددًا من القضا ا األكاديمي  الوطني  لمكافح  الفساد"مدير  زغلولاللواء الدكتور/ هشام وقد استعرض ةها  -
 التى تتةعها الجهاز وتم توج هها للجهات المختص  وصدور األحكام القضا   .

 تقد رًا لجهوده. زغلولم لواء الدكتور/ هشاإلى الدرع الجامع   أ.د/ نظمى عبد الحميدوفى ختام اليدوة قدم  -
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 18/11/2019 الموافق – الأثنينجلسة  –محضر إجتماع مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  
خلود    أميرة 

 . 21/10/2019 الإثنينالتصديق على محضر الإجتماع السابق جلسة  : الأول الموضوع

  القرار :                     

 . التصديق على محضر الإجتماع السابق -          

 : الثانيالموضوع 
  لإحاطةموضوعات ل                              

 .المعاهد كليات و المحاضر لجان شؤون خدم  المجتمع وتنمي  البيئ  ب أواًل :

 كل   الطب - كل   الهيدس  - كل   العلوم - كل   تجارة -
 كل   التمر ض - كل   الص دل  - كل   الةيات - كل   الترة   -
   معهد الدراسات والةحو  الة     -

 

            عبدالغني "نائب رئيس الجامع  لشؤون المجتمع والبيئ "حميد نظمي عبدال /ستعرض األستاذ الدكتورا -
أن عدد المحاضر المقدم  من  نوه سيادته كما الة    ةالكل ات والمعاهدتيم   المجتمو و  خدم  لجان  ؤونمحاضر 
           ةتقد م محاضرها   " كليات10"مما  عيى عدم ق ام   " كلي  ومعهد19" من أصل محاضر "9"الكل ات 

على ضرورة اإللتزام ةعقد مجال  لجان  ؤون خدم  المجتمو وتيم   الة    ة كل دور          وقد أكد سيادته
وعدم التق د ةأى تعل مات تخل ةالميظوم  اإلدار   وتحول دون وصول المحاضر أو غ رها من أورا  هام  مؤقته 

 . ف  الوقت المياسب وقةل موعد عقد المجل  ةوقت كاف  

ةعض السادة األعضا  أن التأخ ر فى  رسال المحاضر لمجل   ؤون خدم  المجتمو  أوضحوفى س ا  متصل  -
وأيه س تم           بتصديق السيد عميد الكلي  وعقد مجالس الكلياتوتيم   الة    يت ج  تق د السادة الوكال  

 مراعاة تلك األمور ف  المستقةل .

 القرار :

 على محاضر لجان شؤون المجتمع والبيئة . التصديق -         

 .هد معاالكليات و جالس اإلدارات ومديري المراكز بالمحاضر إجتماع م : ثانياً 
 نطب اسياكل    - العلومكل    - اآلدابكل    -
  معهد الدراسات والةحو  الة     - الحاسةات والمعلوماتكل    -
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خلود    أميرة 

             عبةةةةدالغني "نائةةةةب رئةةةةيس الجامعةةةة  لشةةةةؤون المجتمةةةةع والبيئةةةة "د نظمةةةةي عبدالحميةةةة /األسةةةةتاذ الةةةةدكتورإسةةةةتعرض  -
المراكثز والوحثدات وقثدم ال ثكر للكل ثات التثى وافثت القطثاع ةاجتماعاتهثا وحث  سث ادته علثى ة ان محاضر  جتماعات 

 ضرورة عقد ا جتماعات ةصف  دور   وموافاة القطاع ةها ةصورة ميتظم . 
 القرار :

 .  تصديق على محاضر اجتماعات مجالس الإدارات ومديرى المراكزال -           

 . كليات ومعاهد الجامع محاضر لجان األزمات والكوارث ب : ثالثاً 

    الهيدس كل    -
 

 .ضر لجان األزمات والكوارث للكلي إستعرض سيادته محا -
 القرار :

 أحيط المجلس علمًا . -           

 . شؤون خدم  المجتمع وتنمي  البيئ  لكليات ومعاهد الجامع  أنشط  قطاع : رابعاً 
     الهيدس  كل   -

 

 .ةايتظام الكل   ةتقد م األي ط  ةصف  دور   وأشاد)الهيدس (  أي ط  كل   سيادتهستعرض ا -
 القرار :

 حيط المجلس علما   .أ -           

 النشرات البيئي  :خامسًا 
 بحوث البيئية "اليوم العالمى للطيور المهاجرة"مطويه معهد الدراسات وال -

 ".2019"نوفمبر  والأربعون السابعالجريدة البيئية لقطاع شؤون المجتمع والبيئة العدد  -

الجر ثدة استعرض األستاذ الدكتور/ نظمي عبد الحميد "نائب رئيس الجامع  لشؤون خدمة  المجتمةع وتنمية  البيئة "  -
تحتو ثه مثن ملخثص لجم ثو األي ثط  التثى قثام ةهثا قطثاع  ثؤون الة  ث  ةاإل ثتراك لمثا  ةهاوأشاد سيادته  الة     للقطاع

 .مو ةعض الكل ات

دنيةا  محمةد ى سميرأ.د/ نهال كر للسث دة بمطويه معهد الدراسات والبحوث البيئي  ووجه سيادته كما أشاد سيادته   -
                 والبحوث البيئي " "وكيل معهد الدراسات

 ر :القرا

 حيط المجلس علما   .أ -           

 -بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال تم التنويه عن بعض النقاط الآتية: -

يتها  من الجلس  وال ى س قام داخل صال  ال ةاب والر اض  ةالمد ي  إلةعد اافتتاح معرض مالبس "تحيا مصر"   -
 .ما ة ن المالة  وغ رهامختلف    عألف قط 30الجامع   طلةه ح   س تم عرض 
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خلود    أميرة 

زرع شجرة" تحت إشراف األستاذ        إأطلق الدكتور/ محمود المتينى "رئيس جامع  عين شمس" "مبادرة  -
الدكتور/ نظمى عبد الحميد "نائب رئيس الجامع  لشؤون المجتمع والبيئ " واألستاذ الدكتور/ عبد الفتاح سعود 

ب بحضور المهندس/ محمد القبطان رئيس مجلس إدارة القبطان "نائب رئيس الجامع  لشؤون التعليم والطال
وس تم شجرة مثمرة "زيتون وليمون وفواكه حمضي "  700للتنمي  وصاحب المبادرة والتى جرى من خاللها إهداء 

 زراعتها فى الحرم الر  سى للجامع  وكل ات الطب واأللسن وطب األسيان.

هتمام ةالمسطحات الخضرا  والمحافظ  عل ها إلت ج و الطالب على ا لى أن المةادرة تهدف  لى وأشار سيادته  -
 وتجم ل وت ج ر الحرم الجامعى والمحافظ  على الة   .

احتفالي  اليوم عن "التمريض لشؤون المجتمع والبيئ   كلي  رفعت سيد طنطاوى قائم بعمل وكيلأ.د/ هيام  تنوهكما   -
        رعاي  السيدة األستاذة الدكتورة/ سلوى سمير تحت  18/11/2019يوم األثنين الموافق  "العالمى للسكر

 كلي  التمريض عميد

 كل تى الزراع  والحاسةات والمعلومات  Presentation عرض -

  

 

نتهى اإلجتماع في تمام الساع    ظهراً  الثاني  عشروا 

 
 

 الموظف المختص

 

 مدير الإدارة روجع

 أمين الجامعة المساعد 

 والبيئةلشؤون المجتمع 

 

 نائب رئيس الجامعة

 لشؤون المجتمع والبيئة

 

 رئيس الجامعة
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