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وٍيخ اذلٕذسخ – ِىزت اٌىويً ٌشئىْ
خذِخ اجملزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ

وٍيخ ِؼزّذح ِٓ وحذح ضّبْ اجلىدح

بالسيد األستاذ الدكتور

حسن صالح كامل
والسادة أعضاء لجنة التقييم البيئي
عميد الكلية

أ.د /محمد أبو القاسم محمد
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خذِخ اجملزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ
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رمشيش جلٕخ اٌزمييُ اٌجيئي ٌىٍيخ اذلٕذسخ
يىَ االصٕني ادلىافك َ2015 /3/23

ثشػبيخ وشميخ ِٓ اٌسيذ األسزبر اٌذوزىس  /زلّذ ػجذ اٌسّيغ ػيذ – سئيس اجلبِؼخ

واٌسيذ األسزبر اٌذوزىس  /حسٓ صالح وبًِ – ٔبئت سئيس اجلبِؼخ ٌشئىْ خذِخ اجملزّغ

ورّٕيخ اٌجيئخ ٌزفؼيً ِسبثمخ اٌزّييض اٌجيئي ثني وٍيبد اجلبِؼخ  .حيش لبِذ اٌٍجٕخ
ادلشىٍخ وادلىىٔخ ِٓ اٌسبدح :

اٌسيذ األسزبر اٌذوزـــــىس /صبثذ ػجذ ادلـــٕؼُ إثشاهيُ ِذيش ِــشوض اٌذساسبد واٌجحىس اٌجيئيخ ثبجلبِؼخ
اٌسيذح األسزــبرح اٌذوزىسحِ /ــهب وبِــً غـــــــــبمن وويً وٍيخ اٌطت ٌشئىْ خذِخ اجملزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ

اٌسيذ األسزـــبر اٌذوزىس /ويالٔي ػجذ اٌشاضي زلّىد وويً وٍيخ احلمىق ٌشئىْ خذِخ اجملزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ

اٌسيــــذ اٌذوزـىس /ػــــــصبَ ػـــــبدي أحــــــــــّذ لسُ اجلغشافيب– وٍيخ اآلداة – ػضـى ِشوض اٌذساسبد
واٌجحىس اٌجيئيخ

_______________________________________________________________________________________

 2080366 & 088 /2411119 & 088 /2411125 : فاكس 088 /2080553 :
Email: vd.enviro@eng.au.edu.eg

1

www.aun.edu.eg/faculty_engineering/

جبِؼخ أسيىط

وٍيخ اذلٕذسخ – ِىزت اٌىويً ٌشئىْ
خذِخ اجملزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ

وٍيخ ِؼزّذح ِٓ وحذح ضّبْ اجلىدح

ً

وفً حضىس وال ِٓ - :

اٌسيذ األسزبـــز اٌذوزــىس /زلّذ أثى اٌمبسُ زلّذ

اٌسيذ األسزــــــــبر اٌذوزــىس /حســـٓ يىٔس أمحذ

ػّيــــــذ اٌىٍيـــــــخ

وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ خذِخ اجملزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ

اٌسيذ األسزـــــبر اٌذوزىس /جالي ػجذ اٌؼظيُ إثشاهيُ

أسزبر ِزفشؽ ثمسُ هٕـذسخ اٌزؼـذيٓ واٌفٍضاد

اٌسيـــد اٌذوذــوسٔ /جيــــً يس ػجــــــذ اٌشـــــــبيف

أسزــبر ِســبػذ ثمســُ اذلٕذسخ ادليىبٔيىيخ

اٌذوذوس /زلّذ صــــشود ػجذ اٌشمحٓ
ـ
األسذار
ـ
اٌسيد
ـ

ولذ لبِذ اٌٍجٕخ ثىبًِ أػضبئهب ثبألري :

أسزبر ِزفشؽ ثمسُاٌهٔـــــدسخ اٌىهـــــشثبئيخ

أوال  :مت االجزّبع فً ِىزت اٌسيذ األسزبر اٌذوزىس /ػّيذ اٌىٍيخ حيش مت االطالع ػًٍ
ِىلغ اٌىٍيخ ػًٍ شجىخ ادلؼٍىِبد .
ً

صبٔيب  -:لبِـــذ اٌٍجـــٕخ ثبالجزّبع يف ِىزت اٌســـيذ األسزــــبر اٌذوزــــىس /وويً اٌىٍيخ
ٌشئـــىْ خـــذِخ اجملزّـــغ ورّٕيخ اٌجيئخ حيش مت االطـــالع ػًٍ ِسزٕــذاد األٔشطخ

ادلخزـــٍفخ اٌزــي لـــبِذ ثــهب اٌىٍـــيخ ِٓ ٔـــذواد ؤشـــشح ثيئـيخ وزلبضش اجزـــّبع

اٌٍـــجبْ ادلخزٍفخ ( جلٕخ خذِخ اجملزـــّغ ورّٕيخ اٌجيئخ وجلــٕخ ادلشبسوخ اجملزّؼيخ وجلٕخ
ادلخزرباد وجلـٕخ ادلىاسد ادلـــبديخ واٌزسهيالد اٌذاػّـــخ ) واٌٍجبْ ادلخزٍفخ ادلشىٍخ وِٕهب
جلـــٕخ ِىبفحخ اٌزـــذخني وجلــٕخ رششيذ اسزهالن اٌطبلخ وجلٕخ األصِبد واٌىىاسس وأسشح

اٌجيئخ وثؼــــض األٔشطخ األخـــشي اٌزي لبِذ ورمىَ ثهب اٌىٍيخ فً رلبي خذِخ اجملزّغ

ورّٕيخ اٌجيئخ .
ً

صبٌضب :لبِــــذ اٌٍجٕخ ثبٌزفزيش ػٍي وسبئً اإلطفـبء ورٌه ثإداسح اٌىٍيخ حيش مت ِٕبلشخ
ثؼض اٌؼبٍِني ػٓ ويفيخ اسزخذاَ طفبيبد احلشيك .
ً

ساثؼب  :لبِـــذ اٌٍجٕـــخ ثؼذ رٌه ثـــضيبسح لسُ اذلٕذسخ ادلؼّبسيخ حيش مت صيبسح ِىزجخ

اٌمسُ وادلـــذسجبد اٌزؼٍيّيخ ثبٌمســـُ حيش مت ِٕبلشخ اٌسيذ أ.د /سئيس رلٍس اٌمسُ
حىي اٌىسبئً اٌزؼٍيــّيخ ادلزبحخ ثبٌىٍيخ وـــزٌه لبِذ اٌٍجٕخ مبٕبلشخ اٌؼبٍِني ثبدلىزجخ

ػٓ رششيذ اسزهالن اٌطبلخ حيش أجبة اٌؼبٍِني ثىفبءح .
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خذِخ اجملزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ

وٍيخ ِؼزّذح ِٓ وحذح ضّبْ اجلىدح

ً

خبِسب  :رىجــهذ اٌٍجٕخ إىل ِـــشوض سػبيخ اٌشجــبة ثبٌىٍـيخ ومت اٌزؼشف ػًٍ دوس مجيغ
اٌؼبٍِني ثبدلشوض حيش مت ِٕبلشخ اٌؼبٍِني حىي دوس وال ِٕهُ وطجيؼخ ػًّ وً فشد ِٓ

األفشاد .
ً

سبدسب  :رىجهذ اٌٍجٕخ إىل اٌىحذح اٌطجيخ ثبٌىٍيخ .
ً

سبثؼب  :مت صيبسح لسُ اذلٕذسخ ادلذٔيخ حيش مت صيبسح حصص اٌزّبسيٓ فً هٕذسخ ادلسبحخ

ادلسزىيخ ٌٍفشلخ أوىل ِـــذٔي ومت اٌزؼـــشف ػًٍ ِذي دسايخ اٌطٍجخ وِؼشفزهُ ثبألجهضح

اٌزي وبٔذ حبىصرهُ إصٕبء اٌضيبسح .
ً

صبِٕب  :رفمذد اٌٍجٕخ ثؼض األفٕيخ ثبٌىٍيخ وادلسبحبد اخلضشاء .
صُ خزّذ اٌٍجٕخ صيبسرهب فً

ً
بَ اٌسبػخ اٌىاحذح ثؼذ اٌظهش رمشيجب

واٌسالَ ػٍيىُ وسحُ اهلل وثشوبره ...

عميد الكمية

وكيل الكمية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د /زلّذ أثى اٌمبسُ زلّذ

أ.د /حسٓ يىٔس امحذ
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جبٔت ِٓ اٌسبدح أػضبء اٌٍجٕخ
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