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  جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جتماعاحمضر 
   م 2018 /م 2017 العام اجلامعي ( 2)  رقم اجللسة

 صباحًا 10.30 بدء االجتماعموعد  م 2017/  10/  10 التاريخ 

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جتماعاالمكان 

 احلضـــــــــــــــــــــور:
(  2 عقدت اجللسة رقم )،  صباحًا  10.30 متام الساعة  ىف م 2017/  10/  10املوافق  الثالثاء ميو ىنه فإ

  وكيل الكلية رئيس جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  لبيب عبد العزيز لبيبالدكتور/ ألستاذ ابرئاسة 

 وحبضور كل من:

 

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م
 عضوًا أمني سر اجمللس حممد عنرب حممد باللأ . د /  1

 عضوًا الفتاحأ . م . د / عاطف سيد أمحد عبد  2

 عضوًا م . د / حممد صالح أبو سريع 3

 عضوًا م . د / أمحد ربيع حممود 4

 عضوًا أ / دعاء شوقى عبد العليم 5

 ضوًاع أ / صفوت حممدى سليم 6

  عن احلضور : تغيبو

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م
 عضوًا االبيارىعلى أ . م . د / إبراهيم  1

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن الرحيم"   لبيب عبد العزيز لبيب الدكتور/األستاذ  افتتح السيد تفتتح : إلا

 سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال. انتقلثم اللجنة والرتحيب بالسادة أعضاء 
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   أواًل: املصـــادقات
  . ضحضر اجللسة السابقةما جاء مببشأن التصديق على  1/1

 صادقةامل:القرار:

 جدول األعمالثانيًا: 
الطلب املقدم من أ . م . د / مها حممد الزينى " شعبة التعبري احلركى " بشأن عقد ندوة بعنوان " التصميم  2/1

فى التعبري احلركى ومسرحة الرقص الشعبى " إلقاء أ . د / صفية محدى ، أ . د / إخالص نور الدين وذلك 

 دين متوىل .م بقاعة السيد أ . د / عصام ال 2017/  10/  28يوم السبت املوافق 

: املوافقة  القرار
الطلب املقدم من السيد أ . د / لبيب عبد العزيز لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  2/2

عاية بشأن تنظيم يوم تروحيي للطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة وبالتعاون مع إدارة ر

 . الثالثاء األخري من شهر نوفمربعلى أن يكون الشباب بالكلية 

 وخماطبة رعاية الشباب لإلعداد هلذا اليوم .املوافقة :القرار:

 2017خالل العام اجلامعى ال خطة األقسام بشأن الندوات وورش العمل سمية بسرعة إرلعلام اسخماطبة األق 2/3

 م . 2018/ 

 .املوافقة  القرار:

ف د / حممد أبو سريع ، ية وإشرابالتعاون مع عشرية اجلوالة بالكل من تركيب املقاعد االنتهاءمتابعة  2/4

   أمحد ربيع ، أ / صفوت سليم ./د

 . البيئة باجلامعةخدمة اجملتمع وتنمية املتابعة وكتابة التقرير لرفعه جمللس الكلية وجلنة  القرار:

 جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بالكلية . عن دور يعربتكليف أ . د / عاطف سيد أمحد بتصميم شعار  2/5

 . املوافقة القرار:

وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية أ . د / لسيد اإىل اخلطاب الوارد من مدرسة خالد بن الوليد  2/6

اء حماضرة عن أدوات القياس والتقويم وذلك يوم الثالثاء إللقلرتشيح أحد أعضاء هيئة التدريس البيئة 

 م وذلك كتعاون من الكلية كخدمة جمتمعية للبيئة اخلارجية . 2017/  10/  17املوافق 

  العمل الرمسى قاتوإقرتاح تكليف السيد الدكتور / أمحد ربيع إللقاء احملاضرة بعد إنتهاء أ القرار:

الطلب املقدم من ممثلى أكادميية املستقبل إلبرام اتفاق تعاون بني االكادميية والكلية معنى بكرة القدم  2/7

 والسباحة .

  املوافقة ورفع األمر ملدير مركز اخلدمة العامة الختاذ الالزم حنو إبرام االتفاق . القرار:

 عداد والتجهيز ملعرض املالبس .اال 2/8
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  م 2017املوافقة وتشكيل جلنة االعداد استعدادا القامة املعرض خالل شهر ديسمرب  القرار:

 جد ما يتجد من أعمال .، حيث ال يو اعته وتارخيهسوانتهت أعمال اللجنة فى 

 م 2017/  10/  10حتريرا فى : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وكيل الكلية
 رئيس جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 
 أ . د / لبيب عبد العزيز لبيب

 أمني سر
 اجملتمع وتنمية البيئةجلنة شئون خدمة 

 
 أ . د / حممد عنرب حممد بالل

 


