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 كلية التربية الرياضية 
 مكتب وكيل الكلية 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

 

  لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةاجتماع محضر 

    م2020م /  2019 العام الجامعي  الحادية عشر   رقم الجلسة 

 م  2020 / 7/  7 التاريخ  
موعد بدء  

 االجتماع 
 مساءآ  9

مكان  

 جتماع اال
 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

، عقدت   مساءآ  9تمام الساعة فى  م 2020 / 7/ 7 الموافق  الثالثاء يوم  فىإنه 

برئاسة األستاذ الدكتور/   zoom meetingعن طريق المنصة االلكترونية  الحادية عشر الجلسة 

وبحضور   شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية ورئيس لجنة بالل محمد محمد عنبر 

 -: السيدات والسادة  كل من 
  

 الوظيفة  األســـــــــــــــــــــــــم م

1 
عبد الحليم محمد عبد الحليم  أ . د / 

 معاذ 
 ا  عضو

 ا  عضو أ.د/ طارق محمد خليل الجمال  2

 ا  عضو أ.م.د / مها محمد عزب الزينى  3

 عضوا   غدير عزت عبد السالم د /  4

 عضوا    د/ رقية محمد مهدى خضر   5

 أ/ دعاء شوقي عبد العليم   6
أمين سر    ا  عضو

 المجلس  

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن  بالل  محمد  محمد عنبرافتتح السيد األستاذ الدكتور/  فتتاح :اإل

ثم انتقل سيادتة لعرض ومناقشة الموضوعات   اللجنةالرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء 

 الواردة بجدول االعمال . 
 

    أوال : المصـــادقات

 بشأن التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة .   1/1

 . المصادقةالقرار: 

 ثانيا : جدول األعمال

اعتماد تقارير المتابعة الخاصة بخطة االجراءات  االحترازية خالل فتره االمتحانات لمرحله   2/1

 ومرفق به تقرير و توثيق ) مصور ( عن التقرير .  2020البكالوريوس عن شهر يوليو 
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 كلية التربية الرياضية 
 مكتب وكيل الكلية 

 ة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ

 

 . الموافقة وأعتماد التقارير .   لقرار:ا

 عمال .  تجد من أ ستاريخه ، حيث ال يوجد ما ي  ساعته و   فىعمال اللجنة  وانتهت أ

 م  2020 / 7/ 7  فى : تحريرا  
 وكيل الكلية 

رئيس لجنة شئون خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة 

 

 أ . د / محمد عنبر محمد بالل

 أمين سر 

لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية  

 البيئة 

 

 جعفر   أ / دعاء شوقي

 

 
 


