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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  التاسعة   رقم الجلسة 

 م 2020 /10/5 التاريخ 
موعد بدء  

 االجتماع
 صباحآ  10.30

مكان  

 جتماعاال 
 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 الحضـــــــــــــــــــــور:

صباحآ    10.30تمام الساعة فى  م 2020 / 5/ 10 الموافق االحد  يوم فىإنه 

شئون لوكيل الكلية الدكتور/ محد عنبر بالل   برئاسة األستاذالتاسعة عقدت الجلسة . 

 . السادة والسيدات  من  وبحضور كال خدمة المجتمع وتنمية البيئة
  

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم  م

1 
لحليم محمد عبد الحليم  عبد اأ . د / 

 معاذ 
 ا  عضو

 عضوآ  أ.م.د/ مها محمد عزب الزينى   2

 ا  عضو د/ غدير عزت عبد السالم   3

 ا  عضو د/ رقية محمد مهدى خضر  4

 أ/ دعاء شوقي عبد العليم   5
عضوا  أمين سر  

 المجلس 

 

  عن الحضور :  إعتذرو

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم  م

 ا  عضو طارق محمد خليل الجمال   /أ.م.د  1

 

الجلسة بذكر "بسم هللا   محمد عنبر محمد باللافتتح السيد األستاذ الدكتور/  فتتاح :ال 

انتقل سيادته لعرض ومناقشة ثم  اللجنةالرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء 

 .  الموضوعات الواردة بجدول األعمال
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 كلية التربية الرياضية 
 مكتب وكيل الكلية 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

    أوال : المصـــادقات

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

 .المصادقةالقرار: 

 

 

 ثانيا : جدول األعمال  

بشأن خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعقد ندوات وورش عمل من شئنها  2/1

االرتقاء بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية سوف يتم عمل ورش 

  ترقىمتطالبات بعنوان )  Zoom Meeting onlineمنصة عمل عن طريق 

االستاذ الدكتور /   المتحدث( بالالئحة الجديدةاالساتذة المساعدين و االساتذة

االستاذ  (             الرياضية المدرسةالعلمية ) لجنة العلى عبد المجيد مقرر 

وذلك  ( التدريب الرياضى  العلمية ) جنةللاأمين سر  –الدكتور / احمد ابراهيم 

 .   13/5/2020ربعاء الموافق يوم اال 

 ورفع األمر لمجلس الكلية الموافقة  -القرار :

 

 تجد من أعمال . ستاريخه ، حيث ال يوجد ما ي  ساعته ووانتهت أعمال اللجنة فى 

 

 م  2020  /5/ 10  فى : تحريرا  

 

 

 

 

 

 

 وكيل الكلية                          

رئيس لجنة شئون خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة  

 

   ا.د/ محمد عنبر محمد بالل               

 أمين سر 

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

 فر  جع  أ / دعاء شوقي

 

 
 


