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 كلية التربية الرياضية 
 لكلية مكتب وكيل ا 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

 

  لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةاجتماع محضر 

    م2020م /  2019 العام الجامعي    السابعة رقم الجلسة 

 م  2020  /3/ 7 التاريخ  
موعد بدء  

 االجتماع 
 ظهرآ 12.30

مكان  

 جتماع اال
 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

، عقدت  ظهرآ 12.30تمام الساعة فى  م  202 /  3/  7 الموافق  بت الس يوم فى إنه 

شئون خدمة المجتمع  لوكيل الكلية الدكتور/ محد عنبر بالل     برئاسة األستاذاالسابعة الجلسة 

 .السادة والسيدات  من  وبحضور كال وتنمية البيئة
  

 الوظيفة  األســـــــــــــــــــــــــم م

 ا  عضو محمد عبد الحليم معاذ عبد الحليم أ . د /  1

 ا  عضو أ.د/ طارق محمد خليل الجمال  2

 ا  عضو د/ غدير عزت عبد السالم   3

 أ/ دعاء شوقي عبد العليم   4
عضوا  أمين سر  

 المجلس  

  عن الحضور :  إعتذرو

 الوظيفة  األســـــــــــــــــــــــــم م

 عضوآ  أ.م.د/ مها محمد عزب الزينى   1

 عضوآ  حمد مهدى خضر  د/ رقية م 2

 

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

انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة  ثم   اللجنةالرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء 

 .   بجدول األعمال
 

    أوال : المصـــادقات

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

 . المصادقةالقرار:  

 ثانيا : جدول األعمال 
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 مكتب وكيل الكلية 
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وفى إطار االحتفال   2020/ 2019فى إطار خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام  1/ 2

 السنوى لعيد االم وايضا اليوم العالمى للمراءة يتم تشكيل لجنة لتنظيم االحتفالية . 

 ن يتم تحديد موعد لالحتفالية .  الموافقة على ا -القرار :

من مكتب أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  بناءا على الخطاب الوارد الينا  2/ 2

وبنأء على موافقة مجلس شئون خدمة المجتمع   2020/ 2/ 26بتاريخ وتنمية البيئة 

 ولية. قد وافق على عقد دورة تدريبية فى االسعافات اال 2020/ 2/ 15بجلستة بتاريخ 

 

 اسم الدورة  التاريخ  اليوم 
االسعافات االولية المتخصصة   16/3/2020 االثنين

 فى إصابات المالعب والكسور

االسعافات االولية شاملة   17/3/2020 الثالثاء

إسعافات حوادث الطرق  

  واالصابات المنزلية 
علوم الصحة الرياضية لترشيح احد من  الموافقه على إقامة الدورات ومخاطبه قسم  . القرار:

 اعضاء القسم . 

الطلب المقدم من المجلس الوطنى للشباب بالتعاون مع مركز الوسام الدولى للعلوم   3/ 2

تدريب مليون شاب مصرى ( وبالتعاون مع  ) وفى إطار تنفيذ المشروع القومىالرياضية 

   -التدربية فى :  ة فى الدورة التدريبيعن تنظيم ا مركز الخدمة العامة بالكلية 

 المدرب الشخصي والمعد البدنى . -1

انونية ورفع األمر لمجلس الكلية لتحديم الموافقة فى ضوء االجراءات االدارية والق:.  لقرارا

 . موعد انعقاد الدوره 

فى إطار االستعداد لزياره االعتماد والجوده تكليف جميع الوحدات التابعة لخدمة المجتمع   4/ 2

 ة البيئة . وتنمي

 *وحدةمتابعة الخرجين  

 *وحدة االزمات والكوارث  

 *وحدة الخدمة العامة  

 باتخاذ جميع االجراءات الالزمة كل فى اختصاصة واستعداد لهذة الزيارة أيام . 

 تكليف مديرى الوحدات بمتابعة االعمال المستنده اليهم .  -القرار:
 

 تجد من أعمال . سحيث ال يوجد ما ي تاريخه ،  ساعته و   فىعمال اللجنة  وانتهت أ

 م  2020  / 3/  7  فى : تحريرا  

 
 وكيل الكلية                          

نة شئون خدمة المجتمع  رئيس لج

 وتنمية البيئة  

 

   ا.د/ محمد عنبر محمد بالل               

 أمين سر 

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

 جعفر   أ / دعاء شوقي
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