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محضر لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
لشهر فبراٌر 8102
أوال :استعراض خطة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة لعام ( 8102مرفق).
القرار :الموافقة على خطة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة لعام  8102العتمادها.
***
ثانٌا :النظر فً تشكٌل وحدة األزمات والكوارث ولجنة التدخل السرٌع بالكلٌة.
القرار :الموافقة على تشكٌل وحدة األزمات والكوارث بالكلٌة على النحو التالً:

االستاذ الدكتور /جمال عبد الحي عمران عميد الكلية
السيد الدكتور /اسر ابراهيم فتحي غنيم

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة نائب رئيس الوحدة

السيد الدكتور /محمد عبد الحسيب

مدرس االدوية والسموم مدير الوحدة

السيد الدكتور  /ماجد وصفي حلمي

السيد الدكتور  /رانيا رجب ابو زهرة

رئيس وحدة ادارة االزمات والكوارث

قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

السيدة  /مديحة ابراهيم الحبروك أمين الكلية
السيدة  /امانى الرشيدى

عضوا

مقرر السالمة والصحة المهنية

السيد  /مصطفى محمود بسيوني مسئول الحماية المدنية بالكلية

عضوا

كما وافق المجلس على تشكٌل لجنة التدخل السرٌع على النحو التالً :

الدكتور /احمد محمد صالح الدين عوض استاذ م كيمياء حيوية
الدكتور /سمير مرشدى محمد مرشدي مدرس كيمياء تحليلية

االستاذة  /مديحة ابراهيم الحبروك امين الكلية
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ثالثا :اإلحاطة بأنشطة التزٌٌن والتشجٌر والتً قام بها الطالب بمنطقة الالندسكٌب الخارجٌة بالكلٌة.
القرار :تمت اإلحاطة واإلشادة بأنشطة التزٌٌن والتشجٌر والتً قام بها الطالب بمنطقة الالندسكٌب
الخارجٌة بالكلٌة حٌث تم التزٌٌن والتشجٌر على شكل شعار الكلٌة من الكأس والثعبان وأثنى علٌها
قٌادات الجامعة أثناء تشرٌفهم احتفال الكلٌة بصدور القرار الجمهوري بتعٌٌن األستاذ الدكتور /جمال
عمران عمٌدًا لكلٌة الصٌدلة وصدور قرارات السٌد رئٌس الجامعة بتعٌٌن السادة وكالء الكلٌة الجدد.
***
رابعا :اإلحاطة بانعقاد المؤتمر الدولً ألخالقٌات رعاٌة حٌوانات التجارب بالقاهرة خالل الفترة من
 88إلى  82أبرٌل ( 8102مرفق نشرة المؤتمر).
القرار :تمت اإلحاطة بانعقاد المؤتمر الدولً ألخالقٌات رعاٌة حٌوانات التجارب بالقاهرة خالل الفترة
من  88إلى  82أبرٌل  8102وترشٌح الدكتور /آسر غنٌم رئٌس لجنة األخالقٌات بالكلٌة لحضور
المؤتمر وورشة العمل مع تحمل الجامعة للتكالٌف المادٌة.
***
رئٌس اللجنة
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع والبٌئة
د /آسر غنٌم
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