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  خدمة المجتمع وتنمية البيئةشئون محضر اجتماع لجنة    
   م2020/2021 العام الجامعي الثامنة رقم الجلسة

 ظهرا  1.00 توقيت نهاية االجتماع صباحا   11:30 توقيت بدء االجتماع م6/4/2021 التاريخ 

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة مكان االجتماع

اجللسة  دعــقــباحًا مت ص ادية عشر والنصفاحلمتام الســــاعة  يفم 6/4/2021ملوافق ا الثالثاء يوم يفنه أ

وكيل الكلية  حممد الدكتور/ جمدى حممود فهيم برئاسة األستاذ م2020/2021 اجلامعيللعام  الثامنة

   -لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة وحبضور كل من السادة  :

 الوظيفة ــــــــــــــــــــــــماألسـ م

 عضوًا   أ.م.د/ مساح حممد حالوة 1

 عضوًا أ.م.د/ عمرو حممد جعفر 2

 عضوًا أمني سر اجمللس م.د/ حممد عبد اجمليد نبوي أبودنيا 3

 عضوًا    م.د/ أمحد أمني لطفى  4

 عضوًا أ/ دعاء شوقي عبد العليم  5

 وسام عادل أمني/ د.وأعتذر عن احلضور السيدة أ.م

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن  حممد السيد األستاذ الدكتور/ جمدى حممود فهيم افتتح:  االفتتاح

 سيادتهثم انتقل  التهنئة بقرب حلول شهر رمضان املباركو والرتحيب بالسادة أعضاء اللجنة الرحيم"

 . واليت جاءت كالتالي عمالاقشة املوضوعات الواردة جبدول األلعرض ومن

 .املصـــادقات  أواًل: 

 بشأن التصديق على ما جاء مبحضر اجللسة السابقة .  1/1

 .تعلى حمضر اجللسة السابقة ومتابعة ما جاء به من قرارا املصادقة القرار: 

 . ثانيًا : عرض املخاطبات الواردة للوكالة

" 734" برقم،  م21/3/2021خ ستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريلينا من مكتب السيد األإاخلطاب الوارد  2/1

املوافقة على مد العام م بشأن 21/3/2021 رة أمانه اجملالس واللجان بتاريخداإىل الكلية من إوالوارد 

 كلية التربية الرياضية

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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الدراسى اجلارى باجلامعات واملعاهد ملدة ثالثة أسابيع مبدنيا مبا حيقق استكمال اخلطة الدراسية 

 .للتخصصات العلمية املختلفة

 جلس علما .أحيط الم القرار:

 اجلامعة رئيس نائب/ الدكتور األستاذ السيد من م2021/ 3/ 27 بتاريخ( 1) رقم الواردة املكاتبة بشأن 2/2

 اجملتمع خدمة لشئون الكلية وكيل/ الدكتور األستاذ للسيد البيئة وتنمية اجملتمع خدمة لشئون

 بشأن العالي التعليم الدكتور/ وزيراألستاذ  السيد من لسيادته الوارد اخلطاب خبصوص البيئة وتنمية

 مواجهة بهدف الطاقة استهالك ترشيد يف للمساهمة" أرض ساعة" العاملي السنوي احلدث يف املشاركة

.  الالزم بعمل اجلامعة الدكتور/ رئيس األستاذ السيد توجيهات على وبناءًا احلرارى االحتباس ظاهرة

 أهمية حول الكلية لطالب وتوعوية تثقفية ندوات خالل من احلدث هذا يف الكلية ملشاركة وذلك

 وحتى والنصف الثامنة الساعة من إعتبارا اإلضاءة إطفاءه وكذلك الطاقة وتوفري االستهالك ترشيد

 كافة أخذ مع املنشآت بكافة م27/3/2021 املوافق السبت يوم مساء من والنصف التاسعة الساعة

 .املشاركة عملية أثناء للكهرباء الضروري ياجاالحت أماكن بأمان املتعلقة االحتياطات

 بهذا اخلاصة اإلجراءات على االتفاق ومت الكلية عميد/ الدكتور األستاذ السيد على املوضوع عرض مت القرار:

 مدير/ الدكتور السيد  إبالعب قام وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة وعليه. املوضوع

 /األستاذ السيد ندوة عقد مت عليه وبناءًا...   الكية أمني/  األستاذ والسيد ، بالكلية املخاطر وحدة

 الشأن بهذا اخلاصة اإلجراءات على االتفاق ومت بالكلية والعامالت العاملني السادة وبعض الكلية معاون

 الثامنة الساعة من احملدد التوقيت يف األنوار بإطفاء والعمال الكلية معاون/ السيد على والتنبيه

 التوعية مت كما ،  م27/3/2012 املوافق السبت يوم مساء والنصف التاسعة الساعة وحتى والنصف

 يرتتب والذى....   احلرارى االحتباس ظاهرة مواجهة بهدف الطاقة وتوفري االستهالك ترشيد بأهمية

 احلضور الطالب اتمبجموع لقاءات عقد جانب إىل هذا ،...  لالستهالك املادي األنفاق تقليل عليه

 واجلداول للخطة طبقًا وذلك ، الصباحى بالطابور( الثالثة والفرقة ، األوىل الفرقة) الدراسية للفرق

 املشاركة عن كذلك معهم التحدث ومت( اهلجني التعلم) األن الدراسة ظروف لطبيعة املعدة الدراسية

 ظاهرة مواجهة بهدف الطاقة تهالكاس ترشيد يف للمساهمة" أرض ساعة" العاملي السنوي احلدث يف

 وأهمية ، الالزم بعمل اجلامعة رئيس/ األستاذ الدكتور السيد توجيهات على وبناءًا احلرارى االحتباس

 . ذلك من تعود اليت والفائدة الطاقة توفري

شئون خدمة / نائب رئيس اجلامعة لبشأن اخلطاب الوارد إلينا من مكتب السيد األستاذ الدكتور 2/3

خبصوص تكليفات األستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي  الوارد من السيدواجملتمع وتنمية البيئة 

لعلمى السيد رئيس اجلمهورية بشأن مبادرة حياه كرمية بأن تتوىل وزارة التعليم العاىل والبحث ا
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يضا موافات اهلندسية املطلوبة للمشروع وأ تتكليف املكاتب االستشارية أعمال الدراسات واالستشارا

 الكليه فى تنفيذ املشروع واخلطوات التنفيذية له وادراجة باخلطة احلالية فى هذا الشأن .

 أحيط اجمللس علما . القرار:

 . شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئةًا: لثثا

تاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون للسيد األسالسيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية  تكليف بشأن 3/1

 بتأخري خاصة بالكلية العامة اخلدمة ملركز مستنديه دورة تأسسمن أجل  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 للمركز. التابعة املختلفة والوحدات الرياضية املنشآت

 وفى ، بالكلية لياتواملا وباملراجعة احلسابية اتبالوحد املختصني السادة دة اجتماعات معع عقد مت القرار:

 املختلفة والوحدات الرياضية املنشآت ريبتأج خاصة حتصيل وحدة أنشاء يتم أن على االتفاق مت النهاية

 يتم أن على ، املسائية الفرتة يف بيتم الرياضية املنشآت استخدام ألن نظرًا وذلك للمركز التابعة

 الالئحة من( 17) املادة لنص طبقًا ذلكو ح.ع 33 النماذج على التحصيل قسائم باستخدام التحصيل

 يقتصر) على تنص واليت ، السادات مدينة – الرياضية الرتبية بكلية العامة اخلدمة ملركز الداخلية

 املتحصالت يف املالية وزارة عليها توافق اليت النماذج أو ح.ع 33 النماذج على التحصيل قسائم استخدام

 تنص كما ،( اخلصوص هذا يف واملخزنية املالية التعليمات مراعاة مع ، احلساب بهذا اخلاصة النقدية

 احملاسيب للنظام طبقًا املقررة والدفاتر النماذج كافة استخدام يتم)  على الالئحة نفس من( 16) املادة

....  واملصروفات اإليرادات على والضبط الرقابة إلحكام إحصائية دفاتر أمساك جيوز كما ، احلكومي

  (.اخل

واملقدم من أ.د/ جمدى  جامعة مدينة السادات –انشاء نادى كلية الرتبية الرياضية بشأن مقرتح  3/2

  .حممود فهيم ، أ.م.د/ مساح حممد حالوة

مرات لدراسة املوضوع وإعداد تقرير بهذا  أربعاجتمعت اللجنة املكلفة بهذا الشأن من قبل جملس الكلية  القرار:

 الشأن.

 اعلية عيد األم وأيضا فاعلية احملالني للمعاش "سن التقاعد".احتفالية وف 3/3

 مت إعداد التقارير اخلاصة بهذه الفاعليات. القرار:

لتنمية مهارات القيادات والسادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة بشأن خطة االحتياجات التدريبية  3/4

   ية.م بالكل2020/2021املعاونة واجلهاز اإلداري للعام اجلامعي 

مت إعداد جدول زمنى لتنفيذ الدورات ونفذ منه ثالث دورات للسادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة  القرار:

 . اإلداريللجهاز واحدة املعاونة ، ودورة 
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 بشأن تشكيل جملس إدارة مركز اخلدمة العامة. 3/5

ورفعة للسيد  هتملناقشيد الكلية مت عمل مقرتح بالتشكيل للعرض على السيد األستاذ الدكتور/ عم القرار:

 العتماده. األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة

 اخلطاب الوارد إلي السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة نبشأ 3/6

مع عقد برتوكول تعاون والذى يطلب فيه  من معهد اجليزة الدولي لالسلكي وتكنولوجيا املعلومات

 . ومرفق ملف عن املعهد بالكليةركز اخلدمة العامة م

، ويرفع جمللس الكلية  ته ألبداء الرأي ومت املوافقةمت عرض املوضوع على السادة أعضاء اللجنة ومناقش القرار:

 اخلاصة بذلك. طبقا للوائح والقواننيمناسبًا إلبداء الرأي واختاذ ما يرونه 

 ما يستجد من أعمال :رابعًا

بشأن اخلطاب الوارد إلينا من مكتب السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة  4/1

على خطاب السيد األستاذ الدكتور/ وزير التعليم  م وبناءًا6/4/2021اجملتمع وتنمية البيئة بتاريخ 

هذا الصدد طالب العالي واملشار فيه باهتمام الدولة بالقضية السكانية والنمو السكاني املتزايد وفى 

م واملنبثقة من اخلطة اخلمسية 2021/2020معاىل السيد وزير الصحة بتفعيل العمل باخلطة التنفيذية 

 م لالسرتاتيجية القومية للسكان والتنمية .2020/2025الثانية 

 القرار:
 اليتات مت العرض على السادة أعضاء اللجنة للعلم واالحاطة ودراسة ما جاء باخلطاب الختيار الندو

 تتوافق مع طبيعة الكلية لدرجها للخطة عمل جدول زمنى لتنفيذها .

                متام الساعة الواحدة ظهرًا.يف حمضر اللجنة  أقفالو

 

 
 خدمةشئون رئيس جلنة ووكيل الكلية 

 اجملتمع وتنمية البيئة

 
 حممد جمدى حممود فهيم/ أ . د

 سرالأمني 

 

 م.د/ حممد عبد اجمليد نبوي أبودنيا

 
 


