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  االول البيئى ىدتنلمل التحضيريه تاجتماعاال-اوال

 جامعة طنطا -كلية الزراعة 

  -اللجنه المنظمه: اجتماعات

البيئى االول لكلية  ىدتنلمو التحضير ل تنظيم العمل بشان اللجنة المنظمة للمنتدى اقيمت اجتماعات

"التوعية ومواجهة المخاطر البيئية بمحافظة و الذي اقيم تحت عنوان : جامعة طنطا -الزراعة 

 تحتجامعة طنطا. -بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة  0202فبراير  02يوم االربعاء  " فيالغربية

نائب رئيس الجامعة  عماد عتمان االستاذ الدكتور و رئيس الجامعة مجدي السبع االستاذ الدكتوررعاية 

لدكتور واالستاذ الدكتور شريف جبر عميد كليه الزراعه واالستاذ ا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 . لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محمد السيد وكيل الكليه

 -:تاريخ و مكان االجتماعات التحضيريه

واالستاذ الدكتور محمد  مكتب 0202يناير  02و كذلك باالربعاء  0202يناير  01االحد الموافق يوم 

  . لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السيد وكيل الكليه

 المنظمه للملتقي:اللجنه 
 

 :أعضاء هيئة التدريس -2

 . عبد الباقي موسي الشايبد./ا.

 عصام البعلي../ا.د

 اسامه عبد الحميد./ا.د

 احمد الجوهري../ا.د

http://employ.mans.edu.eg/news-ar/2069-the-first-meeting-of-the-forum-for-the-third-rehabilitation-and-employment-of-graduates
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 عبد الحليم عوض./ا.د

 محمد فتوح ./ا.د

 طلعت خضر./د

 . د./ حازم ربيع 

 . احمد جبرد./ 

 د.هناء نسيم

 .دينا مرتضيد./

 .اسماعيلرحاب ابو د./ 

 . اميره حمزهد./  

 محمد رشوان.د./ 

 .  صافيه منصورد./ 

 

 -:االداريين -1

 .أ./ ايمن رجب الجزار

 . د./ فاطمة فتوح عبدربه 

 . أ./ محمد حسن 

 . فرج الكيالنيأ./  

 . حسين محمد حسينأ./  

 .وليد عاطف شعبانا./  

 اسالم ساميأ./ 

 سهام عبد الفتاحأ./

  .سماح فاروقأ./

 -اجتماع مع اتحاد الطالب:

اتحاد تحت رعايه ا د شريف عبد الونيس عميد كليه الزراعه جامعه طنطا أقيم اللقاء التحضيري مع 
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و لقد ادار اللقاء ا.د محمد  0202فبراير  0االثنين ذلك في يوم لكليه الزراعه جامعه طنطا و  طالب

في تنظيم عن سعادتهم  الطالبالسيد وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه و ا.د ولقد أعرب 

 .المنتدي البيئي

  :نتدي و اتحاد الطالبللماللجنه المنظمه صور اجتماعات 
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