
 
 
 
 
 
 
 

SQ0000000F101205 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 كلية / وكيل المكتب 

 لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

 

 

  جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جتماعاحمضر 
   م 2018 /م 2017 العام اجلامعي ( 1)  رقم اجللسة

 صباحًا 10.30 بدء االجتماعموعد  م 2017/  9/  12 التاريخ 

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جتماعاالمكان 

 احلضـــــــــــــــــــــور:
(  1عقدت اجللسة رقم )،  صباحًا  10.30 متام الساعة  ىف م 2017/  9/  12املوافق  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 االبيارىعلى أ . م . د / إبراهيم  3

 عضوًا م . د / حممد صالح أبو سريع 4

 عضوًا م . د / أمحد ربيع حممود 5

 عضوًا أ / دعاء شوقى عبد العليم 6

 ضوًاع أ / صفوت حممدى سليم 7

  واعتذر عن احلضور :

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م
   

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

 ثم انتقليق اللجنة وتهنئتهم بالعام اجلامعى اجلديد متنمنى هلم السداد والتوفوالرتحيب بالسادة أعضاء 

 سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال.
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 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 / وكيل الكلية مكتب 

 لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

 

 

   أواًل: املصـــادقات
  . ضحضر اجللسة السابقةما جاء مببشأن التصديق على  1/1

 صادقةامل:القرار:

 جدول األعمالثانيًا: 
خبصوص إلزام طالب الفرقة األوىل  كلية ) بنني / بنات (( بالالئضحة اجلديدة لل 17املادة ) مناقشة ما جاء ب 2/1

ت الرتبية الرياضية ، وال ينتقل حبضور معسكر تربوى ملدة أسبوعني لتنمية البيئة وخدمة اجملتمع فى جماال

 سكر .عالطالب أو الطالبة للفرقة الثانية إال إذا كانت نتيجتهم ) الئق ( فى نهاية امل

 التاىل : ضحتوى الزمنىتقرتح اللجنة إقامة املعسكر وفقًا للم  القرار

 احملتوى عدد االيام شهر االسبوع

 أيام 4 2017أكتوبر  األول
 التعريف باهليكل التنظيمى للكلية 

 جتهيز املالعب 

 أيام 3 2017ديسمرب  األول
 زيارة ميدانية خارجية للمجتمع اخلارجى 

 استضافة داخلية للمجتمع اخلارجى املستهدف 

 وجتهيز املالعب إعداد  أيام 4 2018مارس  األول

 مهرجانات وعروض رياضية  أيام 3 2018إبريل  األول

 :
 م .  2018م /  2017اخلطة املقرتحة ألنشطة جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة للعام  2/2

  تنظيم ندوات وورش عمل داخلية وخارجية خلدمة اجملتمع ) مدارس / مصانع / أندية / مراكز

 الشباب (

 . املشاركة فى األنشطة اخلارجية خلدمة اجملتمع والبيئة اخلارجية 

 . ) إنشاء سوق ريادى ) منفذ بيع املالبس الرياضية / الكتاب اجلامعى 

 . تكوين أسرة طالبية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

 . تنظيم املهرجانات واملسابقات واألنشطة الطالبية والرتوحيية 

 ناسبات واالعياد .إقامة االحتفاالت فى امل 

 املوافقة مع تكليف أعضاء اللجنة ملتابعة تنفيذ اخلطة .:القرار:

 عقد ندوة تعريفية تثقيفية عن الكلية والرتحيب بالطالب اجلدد . 2/3

 املوافقة واقرتاح أسم أ . د / حممد عنرب حممد بالل لالشراف على تلك الندوة .  القرار:
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 التربية الرياضيةكلية/ 

 / وكيل الكلية مكتب 

 لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

 

 ت وورش العمل بالكلية .بشأن خطة إقامة الندوا 2/4

 خماطبة السادة رؤساء األقسام العلمية لتضحديد مواعيد الندوات وورش العمل اخلاصة بأقسامهم العلمية . القرار:

  عمل معرض املالبس . بشأن 2/5

 اإلعداد والتجهيز له مع بداية فصل الشتاء . القرار:

 .ملراجعة اخلارجيةوجلنة اوحدة ضمان اجلودة  توصياتبشأن مسايرة  2/6

الدكتور / حممد أبو سريع لدراسة ملف املشاركة  إقرتاح تكليف السادة أ . د / عاطف سيد أمحد و القرار:

 .وفريق املراجعة اخلارجية اجملتمعية وتوصيات وحدة ضمان اجلودة 

 بشأن تكليف أمني سر للجنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة . 2/7

 أسم السيد أ . د / حممد عنرب حممد بالل أمينًا للسر .إقرتاح  القرار:

  اهليكل التنظيمى ملركز اخلدمة العامة بالكلية . بشأن إعادة تشكيل 2/8

إقرتاح التشكيل من السيد أ . د / وكيل شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة وعرضه على السيد أ . د / عميد  القرار:

 ز إلصدار القرار وإختاذ الالزم . الكلية رئيس جملس إدارة املرك

 

 م 2017/  9/  12حتريرا 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

 


