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   كليت اهلٌدست         

 كليت هعتودة هي وحدة  ضوبى اجلىدة
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 عويد الكليت  /  السيد الفبضل األستبذ الدكتىر
 ،،،،وبعد طيبت حتيت

م 8/3/2015بتاريخ  (50) جمستها رقم يعـرض عمي لجنــة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ف
 :عرض مقترح اختيار لجنة 

 "هكبفحت التدخني ببلكليت  " 
:- توصي المجنة بالتشكيل األتي  :القرار

 القسن االســــن م

 رئيساً    -  وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حســــــــن يونس أحـــــــمد   / السيد األستاذ الدكتور 1

  ععواً -    التعــــــــــدين والفمـــــــــــــــزات ة ـــــدســــــم هـــــنــــــــــــــقس جالل عبد العظيم إبراهيم/ اذ الدكتور ــــاألست 2

   ععواً -    أستــــــــــــــــاذ بقســـــــــــــــــــــــــم الهنـــــــــــدسة الكهربائية محـمد محروس فرغمي        / السيد األستاذ الدكتور 3

   ععواً -  أستـــــــــــــــــــــــــــاذ بقــــــــــسم الهنــــــــــــــــدسة المعمارية   أحــــــمد هــــــالل محمد                           /السيد األستاذ الدكتــــــــور 4

   ععواً -    معــــــــــــــــــيد بقســــــــــم الهنــــــــــــــــــدسة الميــــــكانيكية حســـــام الدين عبد الفتاح             / السيـــد المهنـــــدس  5

 

 ،،،وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

 وكيل الكمية                                                                                              
  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 حسي يىًس امحد                                                            ./ د.أ                                                                                                          
 م2015 /3/ 9تحريرا في 

 أسماء             
 
 
 

 
 



                                           

 
 

 هكتب الىكيل لشئىى خدهت اجملتوع وتٌويت  البيئت

 

                                     جبهعت أسيىط         
www.aun.edu.eg/faculty_engineering/ 

 
   كليت اهلٌدست         

 كليت هعتودة هي وحدة  ضوبى اجلىدة

 

_________________________________________________________________________________ 
 : 2411125/088  &  2411119/088  & 2080553/088  :فاكس 

 Email :  : vd.enviro@eng.au.edu.eg  

 عويد الكليت  /  السيد الفبضل األستبذ الدكتىر
 ،،،،وبعد طيبت حتيت

م 8/3/2015بتاريخ  (50) جمستها رقم يعـرض عمي لجنــة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ف
 :عرض مقترح اختيار لجنة 

 "ترشيد استهالك الطبقت ببلكليت  " 
:- توصي المجنة بالتشكيل األتي  :القرار

 القسن االســــن م

 رئيساً -  وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حســــــــن يونس أحـــــــمد   / السيد األستاذ الدكتور 1

 رئيساً -   عدين والفمزات  ــــــم هـــــندسة التـقسـ جالل عبد العظيم إبراهيم/ اذ الدكتور ــــاألست 2

 ععواً - قســــــــم الهنــــــدسة الكــــــهربائية     محمد ثروت عبد الرحمن /اذ الدكتور ــــاألست 3

 ععواً - قســــــــم الهنــــــدسة المــــــعمارية     عبد المنطمب محمد عمي /اذ الدكتور ــــاألست 4
 ععواً -  قســــــــم الهنــــــــدسة المــــــدنــــــية    عاطف محـــــمد عبد الحافظ/اذ الدكتور ــــاألست 5

 ععواً  - الميكانيــــكية ة ـــــقســـــــــــــم الهـــــــندس نبيل يـــس عبــــد الشـــافي/ الدكتور السيــــد  6

 ،،،وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

 وكيل الكمية                                                                                              
  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 حسي يىًس امحد                                                            ./ د.أ                                                                                                          
 م2015 /3/ 9تحريرا في 

 
 
 
 
 



                                           

 
 

 هكتب الىكيل لشئىى خدهت اجملتوع وتٌويت  البيئت

 

                                     جبهعت أسيىط         
www.aun.edu.eg/faculty_engineering/ 

 
   كليت اهلٌدست         

 كليت هعتودة هي وحدة  ضوبى اجلىدة

 

_________________________________________________________________________________ 
 : 2411125/088  &  2411119/088  & 2080553/088  :فاكس 

 Email :  : vd.enviro@eng.au.edu.eg  

 عويد الكليت  /  السيد الفبضل األستبذ الدكتىر
 ،،،،وبعد طيبت حتيت

م عرض 8/3/2015بتاريخ  (50) جمستها رقم يعـرض عمي لجنــة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ف
 "أسرة البيئت بكليت اهلٌدست " :     مقترح اختيار لجنة 

:- توصي المجنة بالتشكيل األتي  :القرار
 القسن االســــن م

 رئيساً -  وكيل الكمية لشئون خـــــدمة المجتمع وتنمية البيئة حســــــــن يونس أحـــــــمد   / السيد األستـــــاذ الدكتور 1

 ععواً - لزات  ــــــــــدين والفــــــعـــــدسة التــــــــــــــم هـــــنــــــــــــــــقس جالل عبد العظيم إبراهيم/ اذ الدكتور ـــــــــــــــــاألست 2

 ععواً - قســــــــــــــــــــــم الهنــــــــــــــــــــــــــــدسة الكـــــــــــــهــــــربائية    محمد ثروت عبد الرحمن /اذ الدكتور ـــــــــــــــاألست 3
 ععواً -  قســــــــــــــــــــــــم الهنـــــــــــــــــــــــــدسة المــــــــــــــــــــــدنــــــية   عاطف محمد عبد الحافظ/اذ الدكتور ــــــــــــاألست 4
 ععواً  -  ةالميـــــــــــــــــكانيكيــــــدسة ـــــــــــــــم الهـــــــنــــــــــقســـــــــــ نبيل يـــس عبــــد الشافي/ ور ــــــــــــالدكت دـــــــــالسي 5

 ععوًا  -  معـــــــــــيد بقســــــــــم الهنــــــــــدسة الميــــــكانيكــــــية    حسام الدين عبد الفتاح             / السيـــد المهنــــــــــدس  6
 ععوًا  -  مــــــــــــــــــــدير إدارة رعـــــــــــــــــــــــــاية الشـــــــــــــــــــــــباب  أحمـــــــد حسن السيد / السيـــــــــــــــــد األستـــــــــــــاذ 7
 ععوًا   - (النشاط الثقافي  )أخصـــــــــائي اجتمـــــــــــــــاعــــــي   عـــــــــــــاطف عبد المنــــــعم خمـــيف / األستـــــــــــــاذ 8
 ععوًا   -  (النشـــــــاط جــــــواله  )أخصــــــــــــائي ريـــــــــــاعي   مــــــحمـــــــد فتــــــــحي مــــــــحمــــــــــد / األستـــــــــــــاذ 9

 ععوًا   -  (النشـــــــاط األســــرى   )أخصـــــــــــــائي ريـــــــــــاعي محـــــــــمــد عبــــــــــــاس أحــــــــــــمــــد / األستـــــــــــــاذ 10
 ععوًا   -  ( 01001107478  )أولـــــــــــــى مــــــــــــدني     محـــــــــــــمد عــــمي حســـــــــــــين جـــــــــابر / الطالـــب 11
 ععواً  -  ( 01125946894  )أولــــــــــى مـــــــــــــــدني     مـــــحمد عـــــــمي مــــــــرزوق إبراهــــــــــيم / الطالـــب 12
 ععواً  -  (01021488525)أعــــــــــــدادي هنـــــــــــدســــة   كــــــريم أيمــــــــن أبـــــــــــو المــــــــــــــــكارم / الطالـــب 13
 ععـــــواً  -  ( 01110323922)ثالــــــــــثـــة مـــــــــــــــــــــدني  عــــــــــمي شـــــــــهاب الـــــــــــــدين عــــــمي  / الطالـــب 14
 ععـــــواً  -  ( 01200303325)ثالــــــــــثـــة ميـــــكانيــــــكا   إســــــــــــالم محـــــــــمد أبــــــــــــو اليــــــزيد / الطالـــب 15

 ،،،وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

 وكيل الكمية                                                                                                             
  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 حسي يىًس امحد                                                            ./ د.أ                                                                                                                             
 م2015 /3/ 9تحريرا في 
 أسماء      


