
 كلية/التربية الرياضية

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلس لجنةشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة جتماعامحضر 

 2016/2017 يـعـامـام الجـعـال (10)   ةـسـلـجـم الـرق

 الواحدة اعـمـتـاية االجـهـن الـثـانـيـة عـشـر بدء االجتماع 10/7/2017 خ ـاريـتـال

 مـكـتـب وكـيـل الـكـليـة لـشـئـون خـدمـة الـمـجتـمـع و تـنميـة الـبـيـئـة االجـتماع  انـكـم

 الحضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ ( برئاسة ا10عقدت الجلسة رقم )الثانية عشرفي تمام الساعة  م8/8/2017قالموافالثالثاء نه في يومإ

وبحضور كل اللجنةرئيس وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع و تنمية البيئةو –لبيب عبد العزيز لبيب /الدكتور

 من:

 

  -ور :ـضـن الحـذر عـتـواع

 

 

 

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" لبيب عبد العزيز لبيب /الدكتوراألستاذ  افتتح السيد:اح ـتـتـفإلا

مناقشة ثم انتقلسيادته لعرض والبيئةلجنة شئون خدمة المجتمع و تنمية والترحيب بالسادة أعضاء مجلس 

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 أواًل: المصـــادقات
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 0 المصادقه على المحضر السابقالقرار: 

 موضوعات اللجنة : نيااث

المستهلك وقواعد االستهالك الرشـيـد  بشأن تنظيم ندوات ومحاضرات تعريفية مبسطة حول قانون حمايه 2/1

 وآلـيـات مـحـاربـه الـفـسـاد .

 .دــديــجـى الـدراســام الـد ندوتين فى بدايه العــقــة بعـقـالموافرار:ـــقــال

 الوظيفة االسم م

 عضــــــــــــــــوا رؤوفـبد الـارق عـأ.د/ ط 1

 عضــــــــــــــــوا زبـم عـيـراهـد ابــمـأ.د/ اح 2

 عضــــــــــــــــوا يم محمدـبد الحلـبد هللا عـد/ ع 3

 عضــــــــــــــــوا د/ مـهـا محمد عـزب الـزيـنى 4

 عضــــــــــــــــوا هـنـفيـق حـيـتحى توفـد/ ف 5

 عضــــــــــــــــوا رـفـعـى جـوقـأ/ دعاء ش 6

 ســـــــكرتيراً  أ / صفوت محمدى محمد سليم 7

 الوظيفة االسم م
1   



 بــشــأن رســوم دخــول الـــسيـــارات داخــل حــرم الـكـلـيـه . 3/1

جنييه للسيياراا الكبيير  و لي  مين خيار   10جنييه للسيياراا الصيهير  و 5بتحصييل رسيوم  التوصييهرار:ــــــالق

 . نـيـتدبـنـمـم والـكـحـه والـشــمناقـان الـجـضاء لـى منها أعـفــعـه ويـليـكـضاء الـاع

 دخـول الـسـيـارات  بــشــأن تــرسـيـم مــدخـــل الـكـلـيـه لـتـحــديــد اتــجــاهــات وامـاكن 3/2

 
 .ا قبل بـدايـه الـعــام الـدراسـى الموافقه واالنتهاء منهالــقــرار:

 بـــشـــأن اســتــكــمـــال مـشــروع الـمقـــاعــد واالنـتـهـــاء مـع بــدايـه الـعـــام الـدراسـى الــجـديــد  3/3

 .هــــقــوافــمــالرار:ـــقـــال

 بــشــأن تــجــمـيــل مــدخــل الــكــلــيـه . 3/4

 .هــــقــوافــمــال:رارـــقـــال

3/5  

 رار:ـــقــال

 ما يستجدرابعا: 

4/1 
 
 
 القرار: 

 

 الواحدهاختتمت الجلسة في تمام الساعةوما لم يستجد من أعمال 

 

 اللجنة رئيس                                                                   سر اللجنة ين ـأم

 

 أ.د/لبيب عبد العزيز لبيب                                                   د إبراهيم عزبـمـأ.د/اح
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