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 م 27/9/2016(   1/0اإلصدار ) 

 كلية التربية الرياضية 

 مكتب وكيل الكلية 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

 

  لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةاجتماع محضر    

   م2020م / 2019 العام الجامعي  االولى   رقم الجلسة 

 م 2020 /9/ 6 التاريخ 
موعد بدء  

 االجتماع
 م 12:00

مكان  

 جتماعاال 
 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                  

 

 ــــــــور:الحضــ

ــ تمام السفى م  2020 / 9/ 6 الموافق الحدايوم  ىفإنه    دتــقــ، ع م 12:00 اعةــ

وكيل الكلية ورئيس بالل محمد محمد عنبر الدكتور/  برئاسة األستاذ  االولى  الجلسة

 -: السيدات والسادة كل من ر وبحضو شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجنة

  

 ظيفة الو األســـــــــــــــــــــــــم م

 عضوا   أ.م.د/ وسام عادل أمين   1

 عضوا   أ.م.د/ عمرو محمد جعفر   2

 ا  عضو م.د/ حسام حامد عبد المجيد  3

4 
محمد عبد المجيد نبوي  م.د/

 أبودنيا

عضوا  أمين سر  

 المجلس

 ا  عضو م.د/ أحمد أمين لطفى   5

 ا  عضو أ/ دعاء شوقي عبد العليم   6

  :الحضور عن وإعتذر

 الوظـيـفــة                          االســــــم                 م

 عضوآ  أ.م.د / سماح محمد حالوه   1

 

الجلسة بذكر "بسم هللا بالل  محمد محمد عنبراإلفتتاح : افتتح السيد األستاذ الدكتور/ 

والترحيب بالسادة أعضاء  وتوجية الشكر العضاء اللجنة السابقة " الرحمن الرحيم" 
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م 27/9/2016(   1/0اإلصدار )   

 كلية التربية الرياضية 

 مكتب وكيل الكلية 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

ثم انتقل سيادتة لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول  كيلها الجديد بتش اللجنة

 .  االعمال

    أوال : المصـــادقات

 بشأن التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة .   1/1

 .القرار: المصادقة

 ثانيا : جدول األعمال 

السيد  م تم ترشيح  2020/2021تحديد مسمي أمين سر اللجنة من بين أعضائه للعام الجامعي  2/1

 م   2020/2021أمينا  للجنة للعام الجامعي  الدكتور / محمد عبد المجيد نبوي أبودنيا

 الموافقة . القرار:

2/2 
م للجهاز اإلداري ، والهيئة   2023/2024:  2020/2021إعداد الخطة التدريبية )الخمسية( 

 المعاونة ، وأعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 الموافقة . القرار:
أ.م.د/ وسام عادل أمين ، م.د/ محمد عبد المجيد نبوي أبودنيا لحصر إحتياجات الجهاز  تكليف كال من  ❖

 االداري .

تكليف كال من م.د/ حسام حامد عبد المجيد ، م.د/ أحمد أمين لطفى لحصر إحتياجات أعضاء هيئة   ❖

 التدريس والهيئة المعاونة. 

، أ.م.د / سماح محمد حالوه  لحصر إحتياجات   محمد عنبر محمد باللالدكتور/  األستاذتكليف كال من  ❖

 القيادات . 

حتياجات )للجهاز اإلداري ، والهيئة الانات االلكترونية ياالستبالعدد تكليف أ.م.د/ عمرو محمد جعفر  ❖

   وإعداد االحصائياتالمعاونة ، وأعضاء هيئة التدريس والقيادات(
  زمالء لبلوغهم سن المعاشإعداد حفل تكريم للسادة ال 2/3

 الموافقة . القرار:
 العمل علي حصر أعداد السادة الزمالء من الجهاز االدراي واالعداد علي تجهيز الحفل في أنسب وقت.

 

تجد من ستاريخه ، حيث ال يوجد ما ي ساعته و فىعمال اللجنة  وانتهت أ                

 عمال .  أ

 

 م 2020 /6/9 فى : تحريرا  

 وكيل الكلية  

رئيس لجنة شئون خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة 

 

 أ . د / محمد عنبر محمد بالل

 أمين سر 

لمجتمع وتنمية  لجنة شئون خدمة ا 

 البيئة 

 

محمد عبد المجيد نبوي  م.د/

 أبودنيا

 
 


