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 خدمة المجتمع وتنمية البيئةكيل الكلية لشئون و                                                                                     سابا باشا -الزراعة لية ك             

                   Vice Dean for Community Service &                                                                                  Faculty of Agriculture Saba Basha 

                            Environmental Development                                                  
               

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اع لجنةتمجإمحضر 

 5/08/8180الموافق  األحد  ( المنعقدة في يوم414)الجلسة  
                  

ناء على الدعوة حضوري بقاعة مجلس الكلية بمبنى إدارة الكلية تحت إجراءات إحترازية بتم اإلجتماع        

اللجنة  جتماعإومقرراللجنة لحضورخدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكليه لشئون /  .الموجهة من السيدة أ.د

 ألستاذ الدكتور/من السيدة ا والمحولةقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمناقشة المذكرات المقدمة من 

 السادة المذكورين: وحضره 5/08/8180الموافق  األحد اللجنة يوممقررإيمان حسين السيد عياد 
 

 السادة أعضاء اللجنة :ــ 
       

 ةفالوظي االســــــــــــم مسلسل

 عضوا أ.د./ مجدى عبد الظاهر مسعود 0

 عضوا حسني علي عبد الحميد يونس / .أ.د 8

 عضوا د. محمد محروس الشاذلي  1

 عضوا د./ أحمد محمد علي كردي 4

 عضوا وليد مصطفي الدسوقي / .د 5

 عضوا   نادية محمد خميس حسونةد./  5

 عضوا   د./ علي احمد علي الصاوي  7

 عضوا    ين يوسف عميشد. / هيثم حس 7

 عضوا   د./ كرم عبد العزيز عبد الرازق 9

 عضوا   د./ شيماء عبد السميع حسن أحمد  01

 عضوا   د./ مروة جمال أحمد عالم 00

 عضوا   د./ احمد حسن اسماعيل سرور  08

 السكرتارية السيدة / منة الله محمود طه علي  01

 وإعتذر عن الحضور : 

 عضوا الكريم عبد سيد الفتاح عبد /د.ا 0

 عضوا أ.د./ عالء عبد الكريم الدحار 8

 عضوا   د./ سعيد ابراهيم عبد الله البحيري  1
 

 

"بسم الله  بقول الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عياد وكيلحسين السيد إيمان  /.أ.د ةاللجنة السيد تإفتتح           

  -:إلى جدول األعمال ت سيادتهاإنتقل ثم عضاءبالسادة األ ترحبو الرحمن الرحيم"
 

 -:الموضوع األول 
 

 .التصديق على المحضر السابق   

 .التصديق على المحضر السابق  تم :القرار

 الموضوع الثاني :
 بقاعة الزهراء . 8/00/8180أجرى بالزا  زيارة معرض 

 لقرار: ا
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طالب وطالبة من فريق حماية البيئة والمسئولية المجتمعية بزيارة  85بقاعة الزهراء حيث قام  8/00/8180الزا ب أجرى زيارة معرض تم عرض

 كات الزراعية واألساليب الحديثة التطبيقية وإكتساب معارف وخبرات ومهارات سوق العمل .رالمعرض للتعرف علي الش

     
  -الموضوع الثالث :

خدمية لتربية الدواجن واألرانب لخدمة الطالب والخريحين وأصحاب المشروعات بإدارة المعمورة التدريبية الدورة الافلة / كة الكلية في قارمش   

 .8180نوفمبر  1-0لإلرشاد الزراعى يومن 

   القرار:
ريحين وأصحاب المشروعات بإدارة خدمة الطالب والختم عرض مشاركة الكلية في قافلة / دورة تدريبية خدمية لتربية الدواجن واألرانب ل    

شاركت كلية الزراعة سابا باشا جامعة اإلسكندرية بالدورة التدريبية الخدمية " حيث  8180نوفمبر  1-0المعمورة لإلرشاد الزراعى يومن 

لحل مشكلة مشروعات الصغيرة تربية وانتاج الدواجن واالرانب" لخدمة ابنائنا الطالب والخريجين وأصحاب المشروعات كأحد ال

تحت رعاية اد. أحمد عبد الفتاح عميد الكلية واد. إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف أساتذة  البطالة.. 

امة وان المساعد المقالكلية المتخصصين د. وليد دسوقي استاذ فسيولوجيا الدواجن المساعد و د. ياسمين الجندى أستاذ فسيولوجيا الحي

بمحاضرتين  8180نوفمبر  8-0داخل ادارة المعمورة الزراعية قسم اإلرشاد الزراعي بالتعاون مع مؤسسة عالء الدين للدواجن يومي 

القي م. صبري حسن غازي محاضرة عن االنتاج الحيواني تربية وانتاج الدواجن والبط يوم االثنين والقي م. أحمد محمد قاسم المعيد 

 يواني والسمكي محاضرة عن تربية ورعاية األرانب يوم الثالثاء.بقسم االنتاج الح
 

 
 :  الرابع الموضوع 

 المشاركة وحضور المؤتمر الدولى الخامس اإلدارة المستدامة للمزارع األنتاج الحيوانى الذكية .

  القرار

التي أقامته كلية الزراعة  نتاج الحيوانى الذكيةاإل لمستدامة لمزارعوحضور المؤتمر الدولى الخامس اإلدارة االكلية  مشاركة تم عرض    

والسيدة ا.د. إيمان عياد وكيل خدمة كلية الاد. أحمد عبد الفتاح عميد حيث شاركت إدارة الكلية السيد  . 8180نوفمبر  5بالشاطبى يوم 

رئيس قسم االنتاج ة : أد. ناجى الخضرجى السادي والسمكي كلية في مجال االنتاج الحيوانالنخبة من علماء المجتمع وتنمية البيئة و

حضور المؤتمر الدولي الخامس اإلدارة المستدامة ب اد. سليمان زهران و اد. سامي الزعيم ود. صابرين مرشديو الحيوانى والسمكى

سكندرية أد. عبد العزيز ي رئيس جامعة األلمزارع االنتاج الحيواني الذكية لكلية الزراعة جامعة اإلسكندرية بالشاطبي الذي افتتحه معال

قنصوة وسيادة العميد اد. محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة بالشاطبى وسيادة الوكيل اد. صبحي سالم وكيل شئون خدمة المجتمع 

لبيطرى الزراعة والطب امقابلة قيادات كليات تم وتنمية البيئة والسيد اد. رئيس قسم االنتاج الحيوانى والسمكى اد. أحمد الوزيرى و

 .والمراكز البحثية وكوكبة من العلماء االجالء 
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 :  الخامس الموضوع 
 التهنئة للسادة أعضاء لجنة خدمة المجتمع : د. مروة جمال عالم لتولى سيادتها منصب المدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم . د. هيثمتقديم 

 د. وليد دسوقى لتولى سيادته المدير التنفيذي للبرامج الخاصة وأمين مجلس الكلية . و اعة المحمية الزرتقنية ج منسق برنامسيادته  عميش لتولي

 :القرار
للسادة أعضاء لجنة خدمة المجتمع : د. مروة جمال عالم لتولى سيادتها منصب المدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم . د. هيثم التهنئة تقديم م ت   

 د. وليد دسوقى لتولى سيادته المدير التنفيذي للبرامج الخاصة وأمين مجلس الكلية .و الزراعة المحمية تقنية منسق برنامج  سيادته لتوليعميش 
 

 :  السادس الموضوع
 .2/00/8180تقريرندوة البصمة الكربونية عرض 

 

  :القرار 
م قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية تحت تنظ Carbon Footprint 2/00/8180 ""  ندوة البصمة الكربونية تم عرض تقرير    

البيئة رعاية اد. عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة واد. أحمد عبد الفتاح عميد الكلية وأد. إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

هيئة التدريس اد. سعد شمة مستشار مصر بالهند أعضاء من السادة حضور نخبة تم كلية والبويوم التوعية البيئية وسم الثقافي الم ضمن

برة ود. السابق واد. امال ابو النصر استاذ ميكروبيولوجي النبات المتفرغ بالكلية واد. نادر عبد السالم رئيس قسم النبات الزراعي ود. ميادة ص

 081راسات عليا وطالب مرحلة البكالوريوس ن وطالب الكلية دمروة عالم ود. هشام المصري والعديد من المعيدين والمدرسين المساعدي

داليا محمد المغربي استاذ الطحالب المساعد والمدير التنفيذى لوحدة التدريب ووحدة القياس والتقويم كلية العلوم جامعة  /الدكتورة وألقت

الكربونية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية مية ملف البصمة هأوكيل الكلية . وعرضت اد. إيمان عياد محاضرة عن البصمة الكربونية اإلسكندرية

هندي  البيئة بالكلية والجامعة وشكرت فريق عمل ملف البصمة الكربونية بالكلية اد. أحمد كردي واد. دينا الشاعر ود. كرم الزوبي م. م. اماني

نية شملت تعريفها وخطوات حسابها عن البصمة الكربوومنسق الفريق د. مروة جمال عالم. وألقت الدكتورة داليا محمد المغربي محاضرة 

وعناصر حسابها وأنواع االستبيانات المستخدمة وأهداف حساب البصمة الكربونية وعرضت سيادتها فيديوهات توضح ذلك وكيفية تقليل 

لمغربي والحضور وشكر د. داليا ا استفسارات الحضور. وعقب سيادة العميد اد. أحمد عبد الفتاح وأجابت سيادتها علىالبصمة الكربونية. 

وأشاد بأهمية الموضوع للحفاظ على البيئة سواء على المستوى الشخصي او داخل مجتمع الكلية وعلقت اد. وكيل الكلية لشئون خدمة 

ميد . وكرم سيادة العالمجتمع وتنمية البيئة بأهمية نشر ثقافة الحفاظ على البيئة ونشر فيديو على مجتمع الكلية للتوعية بداية المحاضرات

عن وحضرت اللقاد اإلذاعية شهد حلمي واجرت لقاء إذاعي مع د. داليا المغربي .الدكتورة داليا المغربي بشهادة شكر وتقدير لمجهودات سيادتها

  موضوع الندوة.
 

     
 

 : السابع الموضوع 

 .إبتداء من توليه منصب مشرف المزرعة يوم 91ل نجازات خالاإل عةمشرف المزرعلى الصاوى  .د عرضأنعقاد مجلس الكلية بمزرعة الكلية و

 :القرار
   تم عرض أنعقاد مجلس الكلية بمزرعة الكلية وعرض ا.د. على الصاوى مشرف المزرعة اإلنجازات التي تمت خالل 91 يوم من توليه منصب المديد 

التنفيذي لوحدة الخدمات الزراعية ومشرف المزرعة عن التطوير بالمزرعة خالل 91 يوم من استالمه العمل بها وذلك قبل انعقاد مجلس 

 الكلية اليوم 9 نوفمبر 8180 بمعمل المزرعة .

    
 

 : الثامنالموضوع 
 في لقاء الجامعة فريق واحد هدف واحد. 9/00/8180باشا  سابا االجتماعيينمشاركة فريق القادة 

 

 : لقرارا
 في لقاء الجامعة فريق واحد هدف واحد. 9/00/8180باشا  سابا اعيينجتماالمشاركة فريق القادة تم عرض 

 

mailto:eayad@hotmail.com
mailto:agrsa-vde@alexu.edu.eg-
http://agrsaba.alexu.edu.eg/
http://agrsaba.alexu.edu.eg/


 باشا سابا –كلية الزراعة                     
 

  8102معتمدة الكلية                          

 
 

 

 

 

5/08/8180لموافق ا  األحد ( المنعقدة في يوم441الجلسة ) مع وتنمية البيئةخدمة المجت لجنة شئون  
4 

   eayad@hotmail.com  -vde@alexu.edu.eg-agrsa: //  بريد إليكترونى 5210545تليفاكس: //  بولكلي 80510ص.ب :   -ؤساء سابا باشا ش تاج الر88

.edu.eguhttp://agrsaba.alex  

   
 

 :  التاسع الموضوع 
 بالتعاون مع روتارى صن رايز 8180/ نوفمبر 00-01إقامة السوق الخيرى )حملة دفء( للعام الرابع 

 لقرار: ا
افتتح حيث لصالح مصروفات الطالب الغير قادرين ع روتارى صن رايز بالتعاون م 1808ر/ نوفمب00-01تم إقامة السوق الخيرى )حملة دفء( للعام الرابع       

كلية السوق الخيري بالكلية تحت إجراءات احترازية تحت رعاية اد. عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاد. أحمد عبد الفتاح عميد  01/00/8180االربعاء 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب واد إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية اد. عادل حسين األسكندرية واد. أحمد عبد الفتاح عميد الكلية و

. سهى عبد البيئة لخدمة مجتمع الكلية والمجتمع المحيط بمشاركة روتاري صن ريز د. ايمان شفشق و ا. علياء خيرت و ا. سماح نصار وانشوى طوقان و ا

وإستفاد من السوق الخيرى طالب الكلية واإلداريين  ي برعاية رئيس النادي ا. عهدي خيرت ومشاركة األسر المنتجة.. نيهال الدهيمالخالق و هند ضيف و د

 والعاملين والعاملين بالمدينة الجامعية ساباباشا والمجتمع المحيط . 
 

 

 

 
 :   العاشرالموضوع 

 .00/00/8180الطالب إقامة اليوم الرياضى للسادة أعضاء هيئة التدريس و

 : القرار
سادة أعضاء هيئة التدريس وتم إقامة مباراة ودية بين الاليوم الرياضى نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع اللجنة الرياضية برعاية الشباب بالكلية   

 ملعب الكلية حضره وشارك فيه إدارة الكلية .ب 00/00/8180والطالب 

     
 

 
 

 : عشر   الحادي الموضوع
 .08/00/8180المشاركة في بطولة الدراجات المقامة بجامعة اإلسكندرية 
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 -: القرار

تحت رعاية  08/00/8180في بطولة الدراجات المقامة بجامعة اإلسكندرية الكلية وفريق حماية البيئة والمسؤلية المجتمعية مشاركة  عرض تم

 .رادى وكابتن نوقسم رعاية الشباب بالكلية كابتن معتز العب
 

 
 

 : الثاني عشر  الموضوع
 .05/00/8180 التعريف بمكتب التايكو بجامعة اإلسكندرية ودوره في دعم الباحثين للحصول على تمويل مشروع بحثيندوة  تقريرعرض 

 

 -: القرار
قطاع  هاقامأالتي ل مشروع بحثي حصول على تمويندوة التعريف بمكتب التايكو بجامعة اإلسكندرية ودوره في دعم الباحثين لل تم عرض تقرير    

تحت رعاية أ.د عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة  05/00/8180خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة سابا باشا جامعة اإلسكندرية االثنين 

اد. أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة نمية البيئة واإلسكندرية و أ.د محمد أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وت

والبحوث و ساباباشا واد. إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور اد. اسالم ابو السعود وكيل الكلية للدراسات العليا 

مة مستشار مصر بالهند السابق ود. على الصاوي قا واد. سعد شاد. إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون األفريقية وعميد الكلية ساب

المدير التنفيذي لمركز الخدمات الزراعية بالكلية ومشرف المزرعة و د. ميادة صبرة و نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس و  المعيدين 

ة وألقت سيادتها محاضرة اوضحت بها مكان روعات بالجامعوالمدرسين المساعدين وأبنائنا الطالب مع اد. رشا الشنيطي مدير وحدة إدارة المش

 مكتب التايكو والتعريف باالنشطة المختلفة التي يقوم بها ووحدة إدارة المشروعات ومكتب المنح ومشروعات التعاون الدولي واطار المشروع

ارات الحضور.. وشرفنا بمرور اد. عادل تها على استفسالتنافسي وانواعها وأوضحت كيفية التواصل بها او بالمكتب ألي استفسار.. واجابت سياد

 م.تنظبالفريق حماية البيئة والمسؤلية المجتمعية ساباباشا  وقام البرنس األستاذ بقسم األراضي والكيمياء الزراعية بالكلية
 

 

     

 : شر الثالث ع الموضوع
 .05/00/8180أستاذ االقتصاد المتفرغ بر بسيونى جا .د.مع االزراعة قافلة التنمية في مصر و حوللقاء تليفزيونى 

 : القرار
برنامج  .05/00/8180أستاذ االقتصاد المتفرغ .د. جابر بسيونى مع االزراعة قافلة التنمية في مصر و حوللقاء تليفزيونى  عرضتم  

واألستاذة إيمان دياب معدة البرنامج ذة سمر رفاعي مقدمة البرنامج االستا معية في مصر ولقاء حول الزراعة قاطرة التنمإلسكندرية مباشر ا

 . ومخرج البرنامج األستاذ ياسر

 

 :  عشر  رابعال الموضوع
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 05/00/8180عرض ماتم بمجلس خدمة المحتمع وتنمية البيئة 

 : القرار
جامعة االسكندرية •يجية لجامعة االسكندريةناقش آليات تنفيذ الخطة االسترات .05/00/8180بمجلس خدمة المحتمع وتنمية البيئة ماتم تم عرض    

المجلس • تشارك فى مبادرة االكتفاء الذاتى من مشتقات البالزما ومبادرة حياة كريمة وملف محو األمية والقضية السكانية والقوافل المجتمعية

القائم بأعمال نائب  -عبد العظيم ابو النجا  عدد من المشروعات البحثية ويستعرض أهم انشطة الكليات المختلفة أكد الدكتور محمديوافق على 

تنمية البيئة ضرورة وضع آليات لتنفيذ إستراتيجيات وخطط جميع ملفات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و

ى إهتمام الجامعة خالل الفترة القادمة بتأهيل الكوادر السكندرية، وبحث التكامل والتعاون بين جميع الوحدات به ، كما أشار أبو النجا إلبجامعة ا

بية لهم للنهوض بالعنصر البشري داخل الجامعة ،جاء ذلك خالل انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمس اإلدارية وتقديم حزم تدري

ية للمنتجات التراثية اع فى معرض جامعة االسكندرواشاد المجلس بمشاركة القط. بقاعة االجتماعات الكبري بمقر إدارة الجامعة 05/00/8180

 . والحرفية االسبوع الماضي وما حققه من نشر لثقافة الوعي المجتمعى والمشاركة الطالبية وتعظيم االستفادة من طاقات الشباب

 
 

 الموضوع الخامس  عشر  : 
 .02/00/8180 تكريم الخريجين المميزين والسادة أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم

 : القرار
كلية العميد  8180نوفمبر  02كرم يوم الخميس حيث تكريم الخريجين المميزين والسادة أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم تقرير عن تم عرض     

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  صلين على درجات علمية بالكلية بحضور السادة الوكالء اد. إيمان عياد وكيل الكليةاد. أحمد عبد الفتاح الحا

العليا والبحوث واد. جابر بسيونى استاذ االقتصاد المتفرغ ووكيل الكلية السابق وتم تكريم كال من :  واد. اسالم ابو السعود وكيل الكلية للدراسات

ستاذية في وقاية وسمية المبيدات و د. أحمد محمد لمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية لحصول سيادته على درجة االمحمد كردي اأد. أحمد 

حصول سيادته على درجه استاذ مساعد الصناعات الغذائية و د. حنان زهران لحصول سيادتها على درجة استاذ مساعد عبد الحميد زيتون ل

ادته مدرس بقسم االنتاج النباتى و دكاترة ب محمد سعد لحصول سيادته على الدكتوراة البساتين والفاكهة وتعيين سياالقتصاد الزراعي و د. رج

صديق رشوان لحصول سيادته على درجة الماجستير اإلنتاج السمكي و م. مصطفي إبراهيم نصر لحصول سيادته على  المستقبل بالكلية م. رشوان

علمي و تكريم السادة الوافدين : د. أمل ناجي محمد رضوان لحصول سيادته على ماجستير الوراثة بنظام التميز ال درجة الماجستير الوراثة و م.

وراة من قسم وقاية النبات وتهنئتها لتعيينها في جامعة درنا بليبيا الشقيقة و الوافدة العراقية م. مينة عماد نوري غيث لحصول سيادتها على الدكت

 ا على ماجستير األراضي والمياة من قسم األراضي والكيمياء الزراعيةصالح لحصول سيادته

 
 :  س عشر سادال الموضوع

 للكلية . 02/00/8180زيارة مدرسة اإلقبال القومية رياض االطفال  

 : القرار
البيئة تم زيارة طالب مدرسة  في إطار خدمة المجتمع وتنميةللكلية  02/00/8180زيارة مدرسة اإلقبال القومية رياض االطفال تم عرض    

ا.د/عادل حسين وكيل الكلية لشئون التعليم وكلية الية ا.د/احمد عبد الفتاح عميد ية الخميس تحت رعارياض األطفال للكل KGC اإلقبال القومية

رائد أسرة كوريكت نان إسماعيل ح .قامت بتنسيق الزيارة دو ا.د/إيمان حسين عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والطالب

ا/هناء الخطيب مشرف عام قسم رعاية الشباب وا/رشا فاروق و ا/محمد عبد المنعم مشرف  معالزيارة قامت األسرة باستقبال وتنفيذ برنامج و

 .لجنة األسر
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 :  عشر  السابع الموضوع
 

 811 ددعديسمبر منحة من منظمة اليونيسيف ووزارة الشباب ل 4-85عمال من البرنامح التدريبى مشوارى للمشورة المهنية ومهارات األ

 طالب من البرامح العامة والخاصة بالكلية .

 : القرار
ديسمبر منحة من منظمة اليونيسيف وزارة الشباب  4-85البرنامح التدريبى مشوارى للمشورة المهنية ومهارات األعمال من تم عرض    

عميد الكلية ورئيس المجلس التنفيذي  -ح محمود أحمد عبد الفتا أد.رعاية السيد تحت امح العامة والخاصة بالكلية طالب من البر 811 ددعل

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  -ايمان عياد  أد.والسيدة  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -عادل حسين  أد.والسيد  للبرامج الخاصة

بدئ تفيذ  تم منسق برنامج سالمة الغذاء -معة محمد ج د.والسيد  وليد الدسوقي المدير التنفيذي للبرامج الخاصة د.والسيد  وتنمية البيئة

يقدم البرنامج كمنحة من  ديسمبر بالكلية 4ر الي نوفمب 85في الفترة من  البرنامج التدريبي "مشواري" للمشورة المهنية ومهارات االعمال

التدريب مجان ا بالكامل وتمنح شهادات  ليمنظمة اليونيسف ووزارة الشباب والرياضة المصرية وضمن بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العا

ا لعدد  معتمدة من اليونيسف ووزارة الشباب في نهاية كل دورة تدريبية  طالب من طالب البرامج الخاصة والبرنامج العام  811يبدأ التدريب غد 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 :  عشر  الثامن لموضوعا
 وعرض اجتماع لجنة السالمة والصحة المهنية . 88/00/8180رشة عمل األمن واألمان في المعامل في ظل مبادئ اإلسعافات األولية و
 

 :القرار
وعرض اجتماع لجنة السالمة والصحة  88/00/8180 ورشة عمل األمن واألمان في المعامل في ظل مبادئ اإلسعافات األوليةتم عرض      

اشا خالل الموسم الثقافي "ندوة األمن واألمان في المعامل أقام اليوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة سابا ب حيثالمهنية 

ة واد. محمد أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس تحت رعاية أد. عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة األسكندري "في ظل مبادئ اإلسعافات األولية

لزراعة ساباباشا واد. إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واد. أحمد عبد الفتاح عميد كلية ا

ند السابق ووكيل الكلية االسبق واد. عالء المجتمع وتنمية البيئة بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس اد. سعد شمة مستشار مصر باله

المعيدين والمدرسين الشباب ويب مشرف قسم رعاية الدحار وكيل الكلية االسبق واللواء محمد شحاتة مدير وحدة أمن الكلية وا. هناء الخط

وأبنائنا الطالب وبدأت الدورة  ضورالمساعدين وامناء المعامل ولجنة السالمة والصحة المهنية والمرشحين من رؤساء األقسام العلمية للح

حترازية واهمية التطعيم والمحافظة على بيئة اد. إيمان عياد بكلمة اوضحت بها أهمية لجنة السالمة والصحة المهنية ومتابعة اإلجراءات اال

يرة وعدد صناديق اإلسعافات العمل وأرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وتعليمات يجب مراعاتها لألمان في حالة الطوارئ واألمطار الغز

لباطني والجراحي بكلية التمريض األولية ومحتوايها لمجتمع الكلية وألقت اد. نسرين عزت عبد الكريم األستاذ المساعد بقسم التمريض ا

أهمية اإلسعافات جامعة اإلسكندرية محاضرة عن األمن واالمان في المعامل وأهم االرشادات والتعليمات الهامة الخاصة بامان المعامل و

 .األولية وكيفية التصرف في الحاالت المختلفة 
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 :  عشر  التاسع الموضوع
 .89/00/8180" ندوة " كيف تستعد لسوق العمل 

 : القرار

وة خالل الموسم الثقافي ندقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  هاأقامالتى  89/00/8180ندوة " كيف تستعد لسوق العمل " تم عرض 

المجتمع تحت رعاية أد. عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة اإلسكندرية واد. محمد أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

مع وتنمية البيئة بحضور وتنمية البيئة واد. أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة ساباباشا واد. إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجت

المتفرغ نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة رؤساء األقسام العلمية اد. ناجى منصور واد. جابر بسيوني استاذ االقتصاد الزراعي 

طالب الدراسات العليا ومرحلة  اعدين والمعيدين والمدرسين المسوووكيل الكلية السابق وسيادة اللواء محمد شحاتة مدير وحدة أمن الكلية 

. والقت اد. عبير قاسم رئيس قسم اآلثار والدراسات اليونانية كلية اآلداب جامعة دمنهور حضور طالب من جامعة دمنهوروالبكالوريوس 

يف تؤهل نفسك أثناء المرحلة الجامعية قبل والمدرب المعتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة محاضرة عن كيفية االستعداد لسوق العمل وك

التخرج لسوق العمل والتعرف على المهارات المختلفة لتكوين الشخصية والتعرف على األسئلة التى يجب اإلجابة عليها قبل قبول اي وظيفة 

مناسب وكيف تتعرف على اآلخر وكيفية تقديم   CVمعرفته قبل المقابلة الشخصية للتقدم لوظيفة واوضحت سيادتها كيف تكتب  وما يمكن

 .فريق حماية البيئة والمسؤلية المجتمعية ساباباشا  م القاء ينظساعد فى ت اآلخر واذابة الجليد
 

 
 

 :   العشرين الموضوع
تطعيم لقاح كورونا ومتابعة اإلجراءات اإلحترازية والتطعيمات لمن لم يتلقى لية الدخول للحرم الجامعى منتسبى الكعمل إرشادات وتنظيم منع    

 .شهور من الجرعة الثانية 5وعرض آلية إعتماد األعزار وعمل فورم لتسجيل مستحقى الجرعة التنشيطية بعد مرور بالتنسيق مع الجامعة 

 سن وتحت السن وللسادة أعضاء هيئة التدريس واإلداريين ومستحقى الجرعة الثانية .معة فوق الوإعالن أماكن نقاط تطعيم بالجا

 : القرار
تطعيم لقاح كورونا ومتابعة اإلجراءات اإلحترازية لمن لم يتلقى عمل إرشادات وتنظيم منع منتسبى الكلية الدخول للحرم الجامعى  تم عرض  

شهور من لجرعة  5ماد األعزار و عمل فورم لتسجيل مستحقى الجرعة التنشيطية بعد مرور آلية إعت وعرضالتطعيمات بالتنسيق مع الجامعة 

يوميا لمجتمع الكلية على جروبات الطالب وفى صفحات التواصل اإلجتماعى للكلية لجميع منتسبى وإعالن أماكن نقاط تطعيم بالجامعة  .الثانية

  ة الثانية .عريس واإلداريين ومستحقى الجرهيئة التدفوق السن وتحت السن وللسادة أعضاء الكلية 
 

 

 

 

 

 

 

 :الحادي والعشرون  الموضوع
 هم.لتنمية مهارات تعاملين بالكلية لمنحة وزارة االتصاال9ترشيح أد. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعرض خطاب 

 : القرار

لتنمية  تعاملين بالكلية لمنحة وزارة االتصاال9ترشيح المجتمع وتنمية البيئة لون خدمة أد. نائب رئيس الجامعة لشئعرض خطاب تم 

من العاملين بالكلية إدارة شئون التعليم والطالب والبرامج الخاصة وشئون العاملين ومكتبة الكلية ووحدة الحاسب  9وتم ترشيح  هممهارات

 اآللى.
 

 : العشرون وثانى ال  الموضوع
   .وأثناء الزيارات للكليةلية وبرامجها لعرضه في الجامعة شور للكإعداد بور   

 : القرار

 .وأثناء الزيارات للكليةإعداد بورشور للكلية وبرامجها لعرضه في الجامعة  تم عرض     
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   :والعشرون الثالث  الموضوع
 .87/00/8180زيارة مهرجان العسل المصري بحديقة األورمان بالجيزة  

 : القرار

السبت  نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةو 87/00/8180زيارة مهرجان العسل المصري بحديقة األورمان بالجيزة م عرض ت     

إشراف كال من  ة في دورته الثالثة للتعرف علي شركات إنتاج العسلزيارة لمهرجان العسل المصري بحديقة االورمان بالجيز 87/00/8180

  وتم عمل دورات تدريبية للمتدربين  تاذ الحشرات و نحل العسل المساعد  و م. /منة عابدين المعيدة بقسم وقاية النباتا.د/نادية حسونة اس

جهودهم وافادة المتدربين و وتم شكرهم لم. عبد اللطيف عبد الجواد وم. محمد عبد الجواد وم. يونس عبد الجواد  عبد الجواد مناحل يونس من 

 ؤلية المجتمعية.والمسفريق حماية البيئة  وقام بالتنظيم الفادة العلمية والعملية لطالب الكلية ايع وحسن االستضافة للجم

     

 : والعشرون  الرابع  الموضوع 
 .8180نوفمبر  11زيارة طالب مدرسة طه حسين الثانوية بنات للكلية الثالثاء      

 : القرار

قطاع  8180نوفمبر  ٠٣نظم اليوم الثالثاء   .8180نوفمبر  11ثاء الثانوية بنات للكلية الثال زيارة طالب مدرسة طه حسين عرض تم     

د خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة ساباباشا زيارة لطالبات مدرسة طه حسين الثانوية بنات تحت رعاية اد. أحمد عبد الفتاح عمي

اد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنفيذا لمبادرة تعليم والطالب واد. إيمان عيالكلية واد. عادل حسين وكيل الكلية لشئون ال

معايير األنشطة البيئة والسكانية والصحية وتم اعداد برنامج للزيارة مع من خالل مجاالت و ٠٣٠٣التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 

لنبات الزراعي و د. منة عابدين المعيدة بقسم وقاية النبات فليب المدرس المساعد بقسم ا السادة رؤساء األقسام العلمية بتنسيق د. بسنت

للتعرف على المعامل وأنشطة الكلية. وصاحب طالبات مدرسة طه حسين للبنات ا. جيهان رمضان غانم كبير معلمي األحياء ومسؤل نشاط 

م و ا. جيهان عباس مدير مرحلة البيئة والسكان بإدارة وقائم بعمل وكيل النشاط العاالبيئة والسكان و ا. كمال محمد كبير معلمي اللغة العربية 

. دوشرفنا بحضور شرق وتم استقبال سيادهم بمكتب سيادة العميد وتوزيع بورشور تعريفي للكلية وبرامجها ثم انطالق فاعليات الزيارة.

  .ادة اللواء محمد شحاتة مدير وحدة أمن الكليةنسق برنامج سالمة الغذاء وسيمحمد جمعة مساعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وم
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 :  الخامس  والعشرون    الموضوع

لتعامل مع مكتب الرعاية الصحية والصيدليات والمستتشفيات المتعاقدة مع لأعضاء هيئة التدريس للسادة  تسليم البطاقات الصحية الذكية

      .كارنيهات لباقى السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليةالتنسيق إلعداد و مات الصحيةلجامعة لتقديم الخدا

 : القرار
تسليم البطاقات الصحية الذكية للسادة أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع مكتب الرعاية الصحية والصيدليات والمستتشفيات المتعاقدة  تم عرض 

علما بتسليم البطاقات الصحية الذكية للسادة أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع مكتب الرعاية  اللجنةإحاطة و خدمات الصحية.مع الجامعة لتقديم ال

على التنسيق إلعداد كارنيهات وافقت اللجنة كارنيه و 54الصحية والصيدليات والمستتشفيات المتعاقدة مع الجامعة لتقديم الخدمات الصحية لعدد 

 المعاونة بالكلية بالتعاون من السادة رؤساء األقسام العلمية إلستخراج البطاقات الصحية الذكية لهم . أعضاء هيئة التدريس والهيئة لباقى السادة
 

 :  السادس  والعشرون    الموضوع
 .0/08/8180رة الواليت المتحدة األمريكية امن أعضاء هيئة التدريس لحضور جلسة تعريفية بالمنح المقدمة من سف 5رشيح ت

 القرار

 .0/08/8180رة الواليت المتحدة األمريكية امن أعضاء هيئة التدريس لحضور جلسة تعريفية بالمنح المقدمة من سف 5رشيح تم ت
 

  : السابع  والعشرون الموضوع
ألربعاء عة من األفالم يعقبها ندوة اترشيح طالبين لحضور نادى السينما بأوبرا اإلسكندرية بمناسبة اإلحتفال باليوم العالمى للطفل وعرض محمو

0 /08/8180.      

 القرار

ترشيح طالبين لحضور نادى السينما بأوبرا اإلسكندرية بمناسبة اإلحتفال باليوم العالمى للطفل وعرض محموعة من األفالم يعقبها ندوة تم 

تفالية الجامعة باليوم العالمي للطفل بدار األوبرا باإلسكندرية كلية الزراعة سابا باشا جامعة اإلسكندرية باح تشاركو .08/8180/ 0األربعاء 

قة الرابعة شعبة الطالب رفيع أشرف الفر وحضور 8180ديسمبر  ١وندوة عن االحتفالية األربعاء مجموعة من األفالم  وحضور )نادى السينما(

. تحت رعاية اد أحمد عبد الفتاح عميد الكلية واد إيمان عياد ستزراع السمكىالنباتات الطبية والعطرية والطالبة حبيبة السيد الفرقة الثالثة شعبة اإل

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.. شكرا قسم رعاية الشباب ا. هناء الخطيب
 

 
 

 :  الثامن والعشرون   الموضوع
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حمد عالء لالرانب لخدمة الطالب والخريجين وأصحاب المشاريع مع اإلعالم الريفى ومؤسسة م مشاركة اد أحمد كردي بدورة تدريبية خدمية 

 .الذى يدرس الترم الحالي للفرقة الثالثة الزراعية والتنسيق لعمل أنشظة بيئية خدمية خاصة بطالب مقرر تلوث البيئة

 القرار

نسيق من أجل إعداد بروتوكول تعاون مشترك مع ألرانب بمديرية الزراعة والتحضور فاعليات دورة لتربية اومشاركة اد أحمد كردي تم عرض     

شركة العالء لتجهيز مزارع الدواجن واالرانب من اجل اعداد تدريب ن االرشاد وؤومديرية الزراعة باالسكندرية من خالل د دعاء خميس مدير ش

عليق ملصقات خاصة بالتوعية البيئية داخل البيئة الزراعية حيث سيتم ت الموضوع الثاني تكليف الطالب بعمل نشاط خاص بمادة تلوث .مشترك

اعداد افالم توثيقية عن أضرار التلوث البيئي يقوم بإعدادها الطالب وذلك من اجل نشر الوعي والكلية للحفاظ عليها كذلك تنسيق حديقة الكلية 

 . البيئي استعدادا لمؤتمر المناخ القادم على أرض مصر
 

    

  -ما يستحد من اعمال :
  ضوع األول:المو

 نشاط زراعة عيش الغراب . لتطويرتشكيل لجنة 

 القرار:

 وافقت اللجنة على تشكيل لجنة مكونة من : 

 أستاذ النبات المتفرغ بقسم النبات الزراعى    أ.د./ حسنى يونس 

 ت الزراعية  لمدير التنفيذي لمركز الخدماد. على الصاوى       أستاذ المحاصيل المساعد بقسم األنتاج النباتى وا

 أستاذ النبات المساعد بقسم النبات الزراعى      د. أحمد إبراهيم 

 مدرس االقتصاد الزراعى بقسم االقتصاد الزراعى       د. أحمد سرور 

تستعين اللجنة بما  دراسة جدوى للنشاط وأهم منتجاته. على أنلوضع تصور لتطوير نشاط زراعة ورعاية عيش الغراب ووضع 

 سبا . تراه منا
 

  :ثانىالموضوع ال

 .8180/8188عرض الدورات التدريبية الخدمية وبمصروفات خالل اجازة منتصف العام الدراسي 

 القرار:

ة بمصروفات خالل اجازووحدة الحاسب اآللى بالكلية والدورات تم عرض الدورات التدريبية الخدمية المقدمة من األقسام العلمية 

 .8180لعرضها على مجلس الكلية لشهر ديسمبر  8180/8188منتصف العام الدراسي 
 

 

 

 

 

 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

          أ.د/ ايمان حسين السيد عياد
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 خدمة المجتمع وتنمية البيئةكيل الكلية لشئون و                                                                                      سابا باشا -الزراعة لية ك              

                   Vice Dean for Community Service &                                                                                  Faculty of Agriculture Saba Basha 

                        Environmental Development                                                   
 

 شئون رئيس الجامعة ل نائبالقائم بعمل  ألستاذ الدكتور /ا السيد

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة                           
 

 تحيه طيبه وبعد،،،،      
 
م رق جلسة اع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةجتمإدتكم محضر ياـأن نرسل لسنتشرف ب     

حضوري بقاعة عشر ظهرا  الحاديةم في تمام الساعة 5/08/8180  األحد المنعقدة يوم (414(

 )مرفق(.مجلس الكلية بمبنى إدارة الكلية تحت إجراءات إحترازية 

 
 ا سيادتكم بقبول فائق االحترام ،،و تفضلو                                    

 
 

 ةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ

  

 أ.د/ ايمان حسين السيد عياد 
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 خدمة المجتمع وتنمية البيئةكيل الكلية لشئون و                                                                                  اشاسابا ب -الزراعة لية ك               

                   Vice Dean for Community Service &                                                                                  Faculty of Agriculture Saba Basha 

                        Environmental Development                                                   

 مد عبد الفتاح مجمود  حأالسيد األستاذ الدكتور / 

 الموقرلية عميد الك                                                          

 ,,,تحية طيبة و بعد،،                                   

تنمية البيئة بالموافقة علي صرف مكافأة لجنة خدمة المجتمع و نرجو التكرم من سيادتكم

حضوري بقاعة عشر ظهرا  الحاديةالساعة في تمام  م5/08/8180 األحد( المنعقدة يوم 414(رقم 

 وحضور كل من السادة:لكلية تحت إجراءات إحترازية مجلس الكلية بمبنى إدارة ا

 الوظيفة  االسم مسلسل

 عضوا أ.د./ مجدى عبد الظاهر مسعود 0

 عضوا حسني علي عبد الحميد يونس / .أ.د 8

 عضوا د. محمد محروس الشاذلي  1

 عضوا د./ أحمد محمد علي كردي 4

 عضوا وليد مصطفي الدسوقي / .د 5

 عضوا   خميس حسونةنادية محمد د./  5

 عضوا   د./ علي احمد علي الصاوي  7

 عضوا   د. / هيثم حسين يوسف عميش  2

 عضوا   / كرم عبد العزيز عبد الرازقد. 9

 عضوا   د./ شيماء عبد السميع حسن أحمد  01

 عضوا   د./ مروة جمال أحمد عالم 00

 عضوا   د./ احمد حسن اسماعيل سرور  08

 السكرتارية له محمود طه علي السيدة / منة ال 01

 
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 
               ن السيد عيادأ.د/ ايمان حسي
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