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  لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةاجتماع محضر    

   م2020م / 2019 العام الجامعي  ةالرابع رقم الجلسة

 م 2020 /12/ 6 التاريخ 
موعد بدء 

 االجتماع
 ص 11.00

مكان 

 جتماعاال
 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                    

 

 ــــــــور:الحضــ

 دتــقــ، ع ص 11.00 اعةــــتمام السفى  م 2020 / 12/ 6فقة  الموا الحدايوم  فىنه إ

ام ــوسأ.م.د /  رئاسةــبو    Zoom Meetingعن طريق المنصه االلكترونية   ةالرابع الجلسة
نبر محمد عالدكتور/  األستاذ          ة عن ــنة نيابـجـدم االساتذه فى اللــــبصفتها أق ادل أمينــع

وذلك لالعتذار المقدم  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية ورئيس لجنة باللمحمد 

 . السيدات والسادة كل من ر وبحضومن سيادتة 

  

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م

 عضوا   أ.م.د/ وسام عادل أمين  1

 آعضو أ.م.د/ سماح محمد حالوة  2

 المجيد نبوي أبودنيام.د/ محمد عبد  3
عضوا  أمين سر 

 المجلس

 عضوا   م.د/ أحمد أمين لطفى  4

 عضوا   أ/ دعاء شوقي عبد العليم  5

  :الحضور عن وإعتذر

 الوظـيـفــة                        االســــــم                م

 رئيس اللجنة أ.د / محمد عنبر بالل 1

 عضوا   أ.م.د / عمرو محمد جعفر 2

 

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن وسام عادل أمين  /ةالدكتور ةاألستاذ ةاإلفتتاح : افتتح السيد

 ثم انتقل " بخالص الدعاء لسيادتة سائلين المولى عز وجل أن يمن علية بالشفاء العاجل وتتقدم اللجنة"  الرحيم" 

 لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول االعمال .سيادتها 
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   المصـــادقات أوال :

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

 .القرار: المصادقة

 ثانيا : جدول األعمال

بخصوص الطلب المقدم من وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالموافقة  2/1

التدريب وقاعة السيمنار لمركز الخدمة العامة ورفع على ضم قاعة المناقشة ووحدة 

 .االمر لمجلس الكلية ومجلس البيئة بالجامعة الاتخاذ كافة االجرءات والموافقات 

 اآلمر على مجلس الكلية . ورفع .  الموافقة.  القرار:

2/2 

وصاحب "  حلوة يابلدى " بخصوص تكريم الطالب المتطوعين من الكلية لمبادرة 

 أ/ محمد شعبان اللواتى . درة المبا

 -واسماء طالب المبادره هم :

 

 االسم م االسم م

 سيف محمد الزغبى 2 محمد ابراهيم الجندى 1

 مروان مهاب عمار 4 طه حمدى زيدان 3

 مصطفى مجدى حبرك 6 أحمد سمردل على 5

 محمد عادل محمد عرام 8 حبيب صالح الدين محمد 7

 اشرف سمير االبراشى ايهاب 10 محمد عالم ندا 9

 مصطفى محمود عبد الرحمن عامر 12 محمود محمد نصير 11

 محمد أشرف عبد المنصف الجمل 14 محمد حمدى النجار 13

 يوسف صبحى يوسف الخياط 16 محمود جمال على 15

 عزت حمادة ابراهيم 18 جمال حمادة ابراهيم 17

 يز ناجىمحمد عصام عبد العز 20 محمد يوسف مصطفى هجرس 19

 لدين محمد جمال محمود عالم ا 21

 الدين

 محمد أحمد عبد الغنى القاضى 22

    أحمد ناصر مرشد 23
 . ورفع االمر الى مجلس الكلية . . الموافقة القرار:

 

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

 عمال . أ

 

 م 2020 /6/12 فى : تحريرا  



 
 
 
 
 
 
 

 

SQ0000000F101205 رقم:نموذج   

م27/9/2016(  1/0اإلصدار )   

 كلية التربية الرياضية

 مكتب وكيل الكلية

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 

 

 

 وكيل الكلية

رئيس لجنة شئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

 باللأ . د / محمد عنبر محمد 

 أمين سر

لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

 

محمد عبد المجيد نبوي  م.د/

 أبودنيا

 
 


