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 خدمة اجملتمع وتنمية البيئةشئون حمضر اجتماع جلنة 

   م2020/2021 العام اجلامعي ةالتاسع رقم اجللسة

 ظهرًا12.30 توقيت نهاية االجتماع صباحًا 11:00 توقيت بدء االجتماع م8/5/2021 التاريخ 

 ينوأوال مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة مكان االجتماع

 للعام التاسعة اجللسة عــقــد مت صباحًا عشر احلادية الســــاعة متام يف م8/5/2021 املوافق السبت يوم يف أنه

 خدمة لشئون الكلية وكيل حممد فهيم حممود جمدى/ الدكتور األستاذ برئاسة م2020/2021 اجلامعي

  -:  السادة من كل وحبضور البيئة وتنمية اجملتمع

 الوظيفة ــــــــــــــــــماألســـــــ م

 عضوًا أمني عادل وسام/ د.م.أ 1

 عضوًا أ.م.د/ مساح حممد حالوة 2

 عضوًا أ.م.د/ عمرو حممد جعفر 3

 عضوًا أمني سر اجمللس دنيا م.د/ حممد عبد اجمليد نبوي أبو 4

 عضوًا أ/ دعاء شوقي عبد العليم  5

 فىلط أمني أمحدد/  م. عن احلضور السيد وتغيب

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

 سيادتهثم انتقل  املبارك عيد الفطرالتهنئة بقرب حلول و والرتحيب بالسادة أعضاء اللجنة الرحيم"

 . واليت جاءت كالتالي عمالاقشة املوضوعات الواردة جبدول األلعرض ومن

 .دقات املصـــا 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

 والوارد م21/4/2021 بتاريخ الكلية عميد/ الدكتور األستاذ السيد مكتب من إلينا الوارد اخلطاب بشأن 2/1

 ة الرياضيةكلية التربي

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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 بشأن البيئة وتنمية اجملتمع خدمة لشئون اجلامعة رئيس نائب/ الدكتور األستاذ السيد مكتب من

 يف جامعة أفضل مسابقة إطالق على م20/2/2021 بتاريخ جبلسته للجامعات األعلى اجمللس موافقة

 اجملتمع خدمة قطاع اصاتاختص) م2020/202 اجلامعي للعام باجملتمع مرتبط تطبيقي مشروع

 البيئة وتنميه اجملتمع خدمة ختص اليت التطبيقية باملشاريع اإلفادة يرجى وذلك( البيئة وتنمية

 . طرفكم

 التغذية سوء مشكالت – األولية اإلسعافات يف دورات) واملتضمن الصحي التطوير حمور حتديد مت القرار:

 من اجملاالت هذه له املنوط هو حيث بالكلية رياضيةال الصحة علوم قسم خماطبة مت وعلية( اخل...

 .الدورات هذه لتنفيذ األساتذة السادة من يرونه ما حتديد أجل

م والوارد 26/4/2021بتاريخ  الكليةبشأن اخلطاب الوارد إلينا من مكتب السيد األستاذ الدكتور/ عميد  2/2

ون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بشأن لشئ اجلامعةمن مكتب السيد األستاذ الدكتور/نائب رئيس 

م وموافقة جملس اجلامعة بتاريخ 16/11/2019موافقة جملس خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بتاريخ 

م بشأن إلزام كل طالب مبحو أمية عدد مخسة أفراد أميني من اجملتمع شرط حصوله 25/11/2019

 .ى شهادة البكالوريوس أو الليسانسعل

التعليم ون لشئ ستاذ الدكتور / وكيل الكليةلس علمًا وسيتم التنسيق من السيد األأحيط اجمل القرار:

 .والطالب

 والوارد م19/4/2021 بتاريخ الكلية عميد/ الدكتور األستاذ السيد مكتب من إلينا الوارد اخلطاب بشأن 2/3

وذلك  البيئة ميةوتن اجملتمع خدمة لشئون اجلامعة رئيس نائب/ الدكتور األستاذ السيد مكتب من

 االخرتاعات وتسويق دعم ملركز تابعة لتكون املبتكرين لرعاية معهد أو كلية بكل داخلية وحدة نشاءإل

 : -التالي النحو على الوحدة لتشك، على أن  القرار تفعيل يرجى باجلامعة واالبتكارات

 . إداري منسق*  . الوحدة مدير نائب*  . للوحدة مدير* 

نائب املدير  .التشكيل كما يلى: يد الدكتور/ عاصم على عبد القادر قنديل مدير الوحدة الس واقرتاح 

 م.م/ حممود جابر زاهو ، واملنسق اإلداري السيد األستاذ/ سعيد تركى عبد ربه تركى.

ار إصد أجل من الكلية عميد/ الدكتور األستاذ السيد على ةعرضرفع األمر و يتموأحيط اجمللس علمًا  القرار:

نشاء الوحدة وتشكيل األعضاء، ومرفق مقرتح السيد الدكتور/ عاصم على عبد القادر القرار اخلاص بإ

 .بالتشكيل قنديل مدير الوحدة 

 . شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئةًا: لثثا

 م2020/2021 اجلامعي للعام باجملتمع مرتبط تطبيقي مشروع يف جامعة أفضل مسابقة إطالق بشأن 3/1

 على م31/3/2021 بتاريخ اجلامعة جملس وموافقة( البيئة وتنمية اجملتمع خدمة قطاع اختصاصات)
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 بالكلية البيئة وتنمية اجملتمع خدمة ختص اليت التطبيقية باملشاريع اإلفادة واملطلوب. املسابقة إطالق

 .طرفكم

 قته على إقامة الدورات املقرتحةموافو لنا بالكلية بناءا على خماطبة قسم علوم الصحة الرياضية القرار:

 اجملاالت واملرتبطة مبحور  التطور الصحي ضمن(  التغذية سوء مشكالت  – األولية اإلسعافات يف دورات)

 -كما يلى : املطروحة ، وموضحا ترشيح أمساء السادة األساتذة لعقد الدورات

 اسم الدورة احملاضر

 . د/ حممود فتحى اهلوارى1               األولية              اإلسعافات يف دورات .1

 . د/ عبد الرمحن بسيونى غامن2                                                                             

 . د/ السيد صالح السيد1              التغذية             سوء دورات مشكالت .2

 .د/ سها أمحد شريف2                                                                            

 وتنمية اجملتمع خدمة لشئون اجلامعة رئيس نائب السيد األستاذ الدكتور/ أرسال مذكرة إىل مت 

 .بذلك  البيئة

 ما يستجد من أعمال :رابعًا

والوارد م 10/5/2021بتاريخ  بشأن اخلطاب الوارد إلينا من مكتب السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية 4/1

م واملشار 8/5/2021من السيد األستاذ/  نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بتاريخ 

م وموافقة جملس اجلامعة 8/3/2021به موافقة جملس شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بتاريخ 

أطلقها اجمللس األعلى للجامعات تنفيذا  م على االشرتاك يف منصة اجادة الذى31/3/2021بتاريخ 

يلزم حنو اشرتاك الكلية بهذه املبادرة من خالل جتهيز  لتوجيهات القيادة السياسية ... واملطلوب اختاذ ما

أو مهارة( نستطيع أن نقدمها إىل أهالينا ليصبح لديه  حرفةمهنة أو فيديوهات لربامج تدريبية عن )

خاص بكل فيديو أو أكثر يتم تسجيل رة مصدرا للرزق للمستفيد حيث ملكة إتقان وتنفيذ هذه املها

 ..اخل (مهارة أو حرفة أو مهنة)

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

 للرتشح للقيام بعمل الندوات يف اجملاالت التخصيصية املشار إليها.

       ظهرًا. الثانية عشر والنصفمتام الساعة يف حمضر اللجنة  أقفال أعمال من يستجد مل وملا

 

 
 خدمةشئون رئيس جلنة ووكيل الكلية 

 اجملتمع وتنمية البيئة

 
 حممد جمدى حممود فهيم/ أ . د

 سرالأمني 

 

 م.د/ حممد عبد اجمليد نبوي أبودنيا

 
 


