
 

 ضرمح
 ( لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 1اإلجتماع رقم )
  2014/2015للعام الجامعي  23/9/2014جلسة الثالثاء 

م امت عقد اإلجتماع ......... جمللس شؤون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة يوم ......... املوافق ../../.... يف مت
 -الساعة ....... صباحاً برئاسة األستاذ الدكتور/ .... نائب رئيس اجلامعة لشؤون اجملتمع والبيئة وبعضوية كل من :

 

  

 البيئة وتنمية اجملتمع خدمة قطاع
 املستشارين : إدارة

 
 

 
 

           
          ASU-VEA-PM-65/F006 

 

 الوظيفة  اإلسم
 ب األسنان لشؤون اجملتمع والبيئةوكيل كلية ط  ..................................أ.د/ 
 ة اهلندسة لشؤون اجملتمع والبيئةل كليوكي  ..................................أ.د/ 
 ية األلسن لشؤون اجملتمع والبيئةوكيل كل  ..................................أ.د/ 
 ية اآلداب لشؤون اجملتمع والبيئةوكيل كل  ..................................أ.د/ 
 عة لشؤون اجملتمع والبيئةة الزراوكيل كلي  ..................................أ.د/ 
 ة الرتبية لشؤون اجملتمع والبيئةوكيل كلي  ..................................أ.د/ 
 ة النوعية لشؤون اجملتمع والبيئةوكيل كلية الرتبي  ..................................أ.د/ 
 ية البنات لشؤون اجملتمع والبيئةوكيل كل  ..................................أ.د/ 
 ة الصيدلة لشؤون اجملتمع والبيئةوكيل كلي  ..................................أ.د/ 
 ية العلوم لشؤون اجملتمع والبيئةوكيل كل  ..................................أ.د/ 
 والبحوث البيئية لشؤون اجملتمع والبيئةوكيل معهد الدراسات   ..................................أ.د/ 
 قائم بعمل وكيل كلية احلاسبات واملعلومات لشؤون اجملتمع والبيئة  ..................................أ.د/ 
 ة التمريض لشؤون اجملتمع والبيئةقائم بعمل وكيل كلي  ..................................أ.د/ 
 يئةة التجارة لشؤون اجملتمع والبرئيس قسم اإلحصاء نائباً عن وكيل كلي  ..................................أ.د/ 
 يئةؤون اجملتمع والبوكيل معهد الدراسات العليا للطفولة لش  ..................................أ.د/ 
 والبيئةكلية الطب لشؤون اجملتمع وكيل    ..................................أ.د/ 
 ية احلقوق لشؤون اجملتمع والبيئةوكيل كل  ..................................أ.د/ 



 الوظيفة  اإلسم
 ة املساعد لشؤون اجملتمع والبيئةأمني اجلامع  
 مدير عام اإلدارة العامة للوحدات ذات الطابع اخلاص  

   أعضاء من اخلارج
 رئيس حي الوايلي  
 ز اإلستشارات اهلندسيةمدير مرك  
 الصحفي جبريدة اجلمهورية  
 رئيس اجلهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار  

 
                                                                                                                                             

 -م احلضور :وإعتذر عن عد
 الوظيفة  اإلسم

 ا للطفولة لشؤون اجملتمع والبيئةوكيل معهد الدراسات العلي  أ.د /............................................

 كلية الطب لشؤون اجملتمع والبيئةوكيل    أ.د /............................................
 جملتمع والبيئةوكيل كلية احلقوق لشؤون ا  ..................أ.د /..........................

 نائب حمافظ القاهرة للمنطقة الشمالية  أ.د /............................................
 

 -:وحضر من قطاع شؤون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة كل من 
 الوظيفة  اإلسم

 دير عام" مدير إدارة املستشارين كبري "بدرجة م  ..........السيد / .............................
 ر عام" مدير إدارة بنك املعلوماتكبري "بدرجة مدي  السيد / .......................................
إدارة اإلتصددددددددددددددددددا ت كبري "بدددددرجددددة مدددددير عددددام" مدددددير   السيد / .......................................

 تواملؤمترا
مددددير مكتدددب أمني اجلدددامعدددة  كبري "بددددرجدددة مددددير عدددام"  السيد / .......................................

 املساعد
 مكتب نائب رئيس اجلامعة لشؤون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  السيد / .......................................

 



 

 -وتوىل أمانة اجمللس :
 إدارة شؤون املستشارين  .........................................السيد/ 

  



 

 -ورئيس اجمللس اجللسة : "نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة" إفتتح األستاذ الدكتور/ .....
 -ثم إنتقل سيادته لمناقشة جدول األعمال حيث تم مناقشة الموضوعات التالية : 

 ق على حمضر اإلجتماع السابق جلسة .......    .../../......... .التصدي : الموضوع األول
 :                     القرار 

 موضوعات لإلحاطة                                : الموضوع الثاني
 محاضر لجان شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاهد الجامعة . أواًل :

 كلية .........  -          كلية .........  -       كلية .........  -       كلية .........  -
- ......................... 

 : ..........................................................................................................القرار 
 ي المراكز بالكليات ومعاهد الجامعة .محاضر إجتماع مجالس اإلدارات ومدير  ثانياً :

 كلية .........  -          كلية .........  -       كلية .........  -       كلية .........  -
.................................................................................................................. 

 .......................................................................................................... القرار :
 أنشطة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكليات ومعاهد الجامعة ثالثاً :

  كلية   - كلية   - كلية   - كلية   -
............................................................................................................................. 

 ........................................................................................................ القرار :

 لجان األزمات والكوارث بالكليات . رابعاً :
  كلية   - كلية   - كلية   - كلية   -

- ............................................................................................................... 
 ..........................................................................................................: القرار 

 النشرات البيئية . : خامساً 
 كلية ............ . -

- ..................................................................................................................... 
 .......................................................................................................... : القرار

 
 
 



 

 
 

 . للمناقشة موضوعات : الموضوع الرابع
 مذكرات . أواًل :

  الجهة
..................................................................................................... 

            .............................................................................................:  القرار 
 

 -وبعد اإلنتهاء من مناقشة جدول األعمال نوه سيادته عن بعض النقاط اآلتية :
  
  

 وإنتهى اإلجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 
 

 املوظف املختص
 

 مدير اإلدارة روجع

 أمني اجلامعة املساعد 
 البيئةلشؤون اجملتمع و 

 

 نائب رئيس اجلامعة
 لشؤون اجملتمع والبيئة

 

 رئيس اجلامعة
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


