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  جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جتماعحمضر ا
 م   2020 /م 2019 العام اجلامعي الثانية عشر رقم اجللسة

 مساءًا 8.30 بدء االجتماعموعد  م 2020/  8/  8 التاريخ 

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جتماعمكان اال

 احلضـــــــــــــــــــــور:

عن  الثانية عشرعقدت اجللسة ،  مساءا 8.30 متام الساعةفى  م 2020/  8/  8 املوافق السبت يوم فىنه إ

وكيل الكلية ورئيس حممد عنرب حممد بالل  الدكتور/ ألستاذ ابرئاسة  Zoom Meetingطريق املنصة األلكرتونية 

 -السادة :و السيداتجلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة وحبضور كل من 

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م 

 عضوآ أ . د / عبد احلليم حممد عبد احلليم معاذ 1

 عضوًا أ . م . د / مها حممد عزب الزينى 2

 عضوا غدير عزت عبد السالمد /  3

 عضوا د / رقية حممد مهدى خضر 4

 عضوًا أمني سر اجمللس أ / دعاء شوقي عبد العليم جعفر 5

  ر عن احلضور :وإعتذ

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م

 عضوًا طارق حممد خليل اجلمال 1

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن الرحيم" حممد عنرب حممد بالل  الدكتور/األستاذ  افتتح السيد فتتا  :إلا

عما بذلوه من جهد وفكر فى  والتحيات والتقديروتقديم األمنيات الطيبة اللجنة  والرتحيب بالسادة أعضاء 

سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول  انتقلثم ، إجناح عمل اللجنة خالل عضوتهم هلا هلذا العام 

 األعمال.
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 املصـــادقات  /  1
  . حضر اجللسة السابقةما جاء مببشأن التصديق على  1/1

 املصادقة. القرار:

 جدول األعمال/  2
 ة اجملتمع وتنمية البيئة :شئون خدم

 بشأن االستعدادات واختاذ كافة اإلجراءات االحرتازية أثناء اختبارات القدرات لاللتحاق بالكلية .  2/1

السيد أ . د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب اللجنة علما مبا جاء من إجراءات والتنسيق مع أعضاء حيط ا القرار:

مجيع منسوبى الكلية وطالب الثانوية العامة  الالزمة لسالمة  اطر  بالكلية الختاذ كافة التدابريإدارة املخومدير وحدة 

  املتقدمني وأولياء أمورهم .

تعاون بينها وبني كلية  بروتوكولبإبرام رغبة األكادميية العربية الدولية للعلوم والنشر البحثى بشأن  2/2

فى جمال تدريب وتأهيل الطالب واخلرجيني وأعضاء هيئة التدريس  الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات

   واهليئة املعاونة أو من له صلة باجملال الرياضى أو من يرغب فى التدريب والتعليم والتأهيل لسوق العمل .

  السيد أ . د / عميد الكلية دراسة الربوتوكول قانونيًا وعرض نتائج دراسته والردود القانونية على  القرار:

بشأن رغبة شركة اإلبداع العربى لتنمية املهارات البشرية بإبرام بروتوكول تعاون بينها وبني كلية الرتبية  2/3

الرياضية جامعة مدينة السادات فى تقديم دورات تدريبية للطلبة واخلرجيني من داخل وخارج كلية الرتبية 

 الرياضية .  

  الربوتوكول قانونيًا وعرض نتائج دراسته والردود القانونية على السيد أ . د / عميد الكلية  دراسة القرار:

،   2021/ 2020باملوافقة على تطبيق التعليم اهلجني خالل العام اجلامعى قرار اجمللس األعلى للجامعات  بشأن 2/4

أن ُتعد جلنة خدمة اجملتمع وتنمية  وإطالق مسابقة أفضل جامعة فى تطبيق منط التعليم اهلجني . إقرتاح

  البيئة سلسلة من الندوات وورش العمل عن " كيفية إعداد حماضرة إلكرتونية " 

  املوافقة وإعداد قائمة من االساتذة املتخصصني فى هذا الشأن .  القرار:
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اخلاصة  2021/  2020بدأ بالعام بشأن إعداد خطة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ) اخلطة اخلمسية ( والتى ت 2/5

 اجلهاز اإلدارى (   –أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  -القيادات  )خبطط تدريب 

  على إعداد اخلطة وإعتمادها وخماطبة السيد أ . د / مدير وحدة اجلودة هلذا الشأن .املوافقة  القرار:
 

  يوجد ما يستجد من أ عمال  وانتهت أ عمال اللجنة فى ساعته و تارخيه ، حيث ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 وكيل الكلية

 رئيس جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 مد باللأ   د / حممد عنرب حم

 أمني سر

 جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 أ  / دعاء شوقى عبد العليم جعفر


