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  جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جتماعحمضر ا
 م   2020 /م 2019 العام اجلامعي العاشرة رقم اجللسة

 مساءًا 9.00 بدء االجتماعموعد  م 2020/  6/  7 التاريخ 

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جتماعمكان اال

 احلضـــــــــــــــــــــور:

عن  العاشرةعقدت اجللسة ،  مساءا 9.00 متام الساعةفى  م 2020/  5/  7 املوافق األحد يوم فىنه إ

وكيل الكلية ورئيس حممد عنرب حممد بالل  الدكتور/ ألستاذ ابرئاسة  Zoom Meetingطريق املنصة األلكرتونية 

 -السادة :و السيداتجلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة وحبضور كل من 

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م 

 عضوآ أ . د / عبد احلليم حممد عبد احلليم معاذ 1

 عضوًا أ. م .  د / طارق حممد خليل اجلمال 2

 عضوا أ . م . د / مها حممد عزب الزينى 3

 عضوًا أمني سر اجمللس لعليم جعفرأ / دعاء شوقي عبد ا 4

  وإعتذر عن احلضور :

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م

 عضوا غدير عزت عبد السالمد /  1

 عضوًا د / رقية حممد مهدى خضر 2

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن الرحيم" حممد عنرب حممد بالل  الدكتور/األستاذ  افتتح السيد فتتا  :إلا

 هذهوحيفظ مصرنا احلبيبة من  فظكموتقديم األمنيات الطيبة بأن حياللجنة  والرتحيب بالسادة أعضاء 

 سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال. انتقلثم ،  اجلائحة
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 املصـــادقات  /  1
  . حضر اجللسة السابقةما جاء مببشأن التصديق على  1/1

 املصادقة. القرار:

 جدول األعمال/  2
 ة :شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئ/   1/  2

اخلاص بندوة " مستجدات الالئحة اجلديدة لرتقى االساتذة واالساتذة املساعدين " الدورة اعتماد التقرير  2/1/1

م ، والذى إلقاها أ . د / أمحد إبراهيم أمني سر اللجنة العلمية " تدريب رياضى "  2022م /  2019الثالثة عشر 

وحبضور أعضاء هيئة التدريس  Zoom Meetingم عن طريق املنصة االلكرتونية  2020/  5/ 13خ بتاري

  " . ، بنها " املنوفية ، املنصورة ، الزقازيق ، دمياطامعات الرتبية الرياضية باجلبالكلية وكليات 

 .املوافقة على اعتماد التقرير القرار:
ازية اإلحرت اتجراءالسيد أ . د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بإختاذ اإلبشأن املقرتح املقدم من  2/1/2

بكلية لتحاق لإلالقبول قدرات النظرية والعملية للفرقة الرابعة ، وأثناء اختبارات متحانات االأثناء فرتة 

  .الرتبية الرياضية 

  بالكلية الختاذ كافة التدابري جنة علما مبا جاء من إجراءات والتنسيق مع جلنة إدارة املخاطر لالأعضاء إحيط  القرار:
  نسوبى الكلية .مجيع م الالزمة لسالمة

كإجراء يوفر تقديم اخلدمات  خدمة فورى () خماطبة السيد األستاذ / أمني عام اجلامعة بشأن توفري بشأن  2/1/3

شهادات ، وسداد رسوم التقدم الختبارات القدرات ( مما يوفر عدم الزحام أمام الااللكرتونية من ) استخراج 

   موظف اخلزينة .

 واملتابعة مع السيد األستاذ / أمني اجلامعة لتوفري اخلدمة بالكلية .املوافقة  القرار:
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 : /  وحدة إدارة املخاطر 2/  2
بالكلية والتنسيق مع السيد أ . د /  إدارة املخاطر من إلختاذ كافة اإلجراءات االحرتازية عداد ستبشأن اإل 2/2/1

ألستقبال طالب الفرقة الرابعة خالل إمتحانات الفصل الدراسى  وكيل شئون التعليم والطالب أستعدادا

  . الثانى ، وكذلك أستقبال طالب الثانوية العامة خالل اختبارات القدرات

ضع تصور هلذه االجراءات وإصدار نشرات توعوية لإلجراءات االحرتازية التى تتبع بالكلية خالل ومع املوافقة  قرار:ال

  الفرتة القادمة .
 

 : /  وحدة متابعة اخلرجيني 3/  2
 .(  online) إلقامة ملتقى اخلرجيني الوحدة  اتاستعدادبشأن  2/3/1

 . ختاذ الالزم متابعة السيد د / حممد أبو دنيا مدير الوحدة الواملوافقة  القرار:

 
 وانتهت أ عمال اللجنة فى ساعته و تارخيه ، حيث ال يوجد ما يستجد من أ عمال .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وكيل الكلية

 تمع وتنمية البيئةرئيس جلنة شئون خدمة اجمل

 

 أ . د / حممد عنرب حممد بالل

 أمني سر

 جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 أ  / دعاء شوقى عبد العليم جعفر
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