
 

  التربية الرياضيةكلية/                                                      

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئةمكتب   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة لجنة مجلس جتماعامحضر 

  2016/2017 يـعـامـام الجـعـال (6)   ةـسـلـجـم الـرق

 الواحدة اعـمـتـاية االجـهـن رـشـة عـيـانـثـال بدء االجتماع 3/2017/ 14   خ ـاريـتـال

 ةـئـيـبـة الـنميـع و تـمـجتـمـة الـدمـون خـئـشـة لـليـكـل الـيـب وكـتـكـم              تماع ـاالج انـكـم

 الحضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة 6الجلسة رقم )عقدت الثانية عشرفي تمام الساعة  م2017 /3/ 14الموافق  الثالثاء نه في يومإ

  اللجنةرئيس و وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع و تنمية البيئة – لبيب عبد العزيز لبيب /الدكتورألستاذ ا

 : وبحضور كل من

 

  الحضور : واعتذر عن

 

 

 

 

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" لبيب عبد العزيز لبيب  /الدكتوراألستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا

مناقشة سيادته لعرض و ثم انتقل لجنة شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئةوالترحيب بالسادة أعضاء مجلس 

 األعمال.الموضوعات الواردة بجدول 

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 المصادقه على المحضر السابق القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

دم مـن الـدكـتـوره/ مـهـا الـزيـنـى بـخـصـوص مــعــرض الـمـالبـس ومـا جـاء ـقـــقــريـرالـمــبـشـان الـت 2/1

 0بـعــض الـسـلـبـيـات بـه مـن 

 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 نىـزيـزب الـا محمد عـهـد/ م 4

 عضــــــــــــــــوا هـنـفيـق حـيـتحى توفـد/ ف 5

 عضــــــــــــــــوا رـفـعـى جـوقـأ/ دعاء ش 6

 ســـــــكرتيراً  أ / صفوت محمدى محمد سليم 

 الوظيفة االسم م
1   



 0آ والتأكيد  على تالفى  هذه السلبيات مستقبالنا ـلمـجلس عـط المـيـاحرار: ـــقــال

   موضوعات اللجنة ثالثا :

 ةـيـلــكــالـم ب2017ام ـعـد االم للــيــل عـفـداد لحـبشأن االع 3/1

العام على حفل تكريم االمهاات بالكلياة ومشااركة جمياع تكليف االستاذ الدكتور أحمد عزب باالشراف رار: ــــــالق

 أعضاء لجنة البيئة في االعداد والتجهيز.

 0 بشأن تجهيز قاعة خاصة بالتدخين داخل الكلية 3/2
    

 0 الموافقة وتكليف االستاذ صفوت عضو لجنة البيئة لتجهيز قاعة خاصة بالتدخين الــقــرار:

 0 القمامة داخل الكلية بالمبنيين أ، ب وكذلك وضع االرشادات عليهابشأن توزيع صناديق  3/3

 

 .تكليف كل من الدكتور عبد هللا عبد الحليم ، الدكتور فتحي توفيق باالشراف على التوزيع والمتابعةرار: ـــقـــال

 0م 2017 –م 2016بشأن مقترح لفعالية تكريم الحاصلين على الدراجات العلمية في العام الجامعي  3/4

 ةـقـوافـمـالرار: ـــقـــال

بشآن الخطاب الوارد من االداره العامه لشئون خدمه المجتمع وتنميئه البيئه بما يفيد بموافقة مجلس  3/5

م وموافقة مجلس الجامعة بجلستة 14/1/2017( بتاريخ 5) مخدمه المجتمع وتنمية البيئه بجلستة رق

م بخصوص تغريم من يقوم بالتدخين فى حرم الكلية مبلغ وقدرة خمسون 24/1/2017( بتاريخ 5رقم )

 0جنيها والتزيد عن مائة جنيها 

 والطالب  العرض على مجلس الكلية للعلم واالحاطه والتعميم على االقسام العلمية واالداريةرار: ـــقــال

 ما يستجدرابعا: 

4/1 

 
 بشأن طلب قسم المنازالت والرياضيات المائية بخصوص عقد ندوة بعنوان المستحدثات فى 

 
 قانون السباحة بعد دورة االلعاب االولمبية الحادية والثالثين                              

 
 م19/3/2017م ( وذلك يوم االحد الموافق 2016)ريودى جابيرو 

 
 ـة ــقــوافــمــالـالقرار: 

 

  دهـواحـلا ةـاعـسـام الـمـة في تـسـلـجـمت الـتـتــاخ                                 

                                  اللجنه رئيس                                                                                لجنه ـسر الين ـأم    

 

 لبيب عبد العزيز لبيب د/.أ                                                                    احمد ابراهيم عزب  / د.أ

 

 

 



 

SQ0000000F101206  رقمنموذج :  

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 

 

 

 

 .............كلية/معهد 

 مكتب ..................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :اإلدارية قسامالسادة رؤساء األ

رقم ).....( يوم .......  هالمنعقد بجلست المعهد/الكليةنتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من مجلس 

 الموافق ...................

 

 

 

 

 م القسم عدد النسخ ستالماالبالتوقيع

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

 

شعار 

 الكلية/المعهد



 

SQ0000000F101207 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 

 

 

 كلية/معهد .............

 مكتب ..................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قـــــــــــــــــــــــــــرار

 20  عميد الكلية/المعهد رقم )     ( بتاريخ    /    /   

 

 عميد الكلية/المعهد: بعد االطالع علي :

   ( لسنة 49القانون رقم )بشأن تنظيم الجامعات ....................................... 1972 

  .......................................................................................................... 

  .......................................................................................................... 

 

 قــــــــــــرر

 -مادة أولي :
.................................................................................................................................. 

 -مادة ثانية:

.................................................................................................................................. 

 -مادة ثالثة:

................................................................................................................................. 

       

 عميد الكلية/المعهد                                                        

 

 (                    /.د)أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعار 

 الكلية/المعهد



 

 

 

SQ0000000F101208 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 
 

 كلية/معهد .............

 مكتب ..................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أمر إداري

 20  رقم )     ( بتاريخ    /    /   

 

 عميد الكلية/المعهد:

- ................................................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................................................ 

 يلغي كل ما يخالف ذلك من أوامر إدارية سابقة. -

 لك.جميع جهات اإلختصاص تنفيذ ذعلي  -

 

 

 عميد الكلية/المعهد

 

  

 (                    /.د)أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SQ0000000F101209 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


