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 " محضر إجتماع لجنه شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئه "
 

م اجتمعت لجنه شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالكليه برئاسة 6112/ 11/ 8أنه فى يوم الثالثاء الموافق 
 كل  وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة وحضور   العزيز لبيباالستاذ الدكتور / لبيب عبد 

 من .
 

 عضوا أ.د/ طارق محمد عبد الرءوف .1

 عضوا  د/ أحمد إبراهيم عزبأ. .6

 عضوا  د/عبد اهلل عبد الحليم محمد .3

 عضوا  محمد عزب الزيني د/ مها .4

 عضوا             د/ فتحي توفيق حفينه .5

 عضوا النبوى سيد أحمدنبيل أ/ ال .2

 سكرتارية  دعاء شوقى جعفر أ/ .7

 

استهل السيد االستاذ الدكتور / رئيس اللجنه ببسم اهلل الرحمن الرحيم وبالترحيب بالسادة االعضاء ثم 
 شرع سيادتة  فى النظر فى جدول االعمال .

 

لبيب بشأن دوره التنس عبد العزيز لبيب /التقرير المقدمه من الدكتور بشأن -:  الموضوع االول

تعاون مع االتحاد المصرى للتنس حيث تقدم ام ب11/11/6112الى  15المقامه بالكليه من يوم 

لهم وتم  طالب بعد عمل اختبار 47 طالب من الكليه والكليات االخرى ونجح منهم24عدد 

مجلس ادارة  االتحاد المصرى للتنس وتم استخراج كارنيهات بعد اعتماداعتمادهم حكام عاملين ب

 .7/11/6112خ االتحاد المصرى للتنس لهم حكام درجه ثالثه تحت االختبار وذلك بتاري

 

  ــة للـــعــلم ليــلس الكــجــه مــاطـــأح -:     القرار

 
بشأن البدء فى مشروع عمل مقاعد لطالب الكليه وتثبيت المقاعد بمسامير  -: الموضوع الثاني

احمد ربيع بعمل /م.و مفينه فتحى توفيق ح د/ -: من معا وتكليف كال ه الفك والتركيبفيشر سهل

 .ذلك 

  
   ــة للـــعــلم ليــلس الكــجــه مــاطـــأح -:    القرار
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   نـهـاابشــأن الـطلـب الــمقــدم من قـسم المنازالت بشأن عــمـل نـدوه وعـنـو  -: الثالثالموضوع 

 0 ( الرياضىدور مخاطر المنشطات بالمجال   )

 
    الموافقه والعرض على مجلس الكلية   -:    القرار

دم من قسم التمرينات والجمباز بشأن تحديد وقت للتدريب ـبشأن الطلب المق -: عالرابالموضوع 

  .بعد انتهاء اليوم الدراسى بمقابل مادى رمزى 

 

 

 حـاطـة مجـلـس الكـلـيـة ة وأرفع الطلب المقدم لمركـز الخـدمه العـامـ  -:   القرار 

 
فى المعرض السنوى للمالبس وتم تحديد حجره بالدور الثالث  ءبشأن البد -: الخامسالموضوع 

م  6112تستخدم مخزن للمعرض وخالفه على ان يقام المعرض فى موعده خالل شهر ديسمبر

    1احمد ربيع   /م .م مع مها محمد عزب الزينى /د .م.أ  -من  ويتم االشراف عليه كال

 
     ــة للـــعــلم ليــلس الكــجــه مــاطـــأح  -:  القرار

 

    نواــدوه بـعنـد نـقــنات والجمباز بعـمريــسم التـدم من قــب المقـطلـبشأن ال -: سالسادالموضوع 

ساميه الهجرسى أسـتاذ  /د.وذلك فى حضور أ( الرياضة والتنمية البشريه وحقوق االنسان ) 

قاعيه والجمباز الفنى بكليـه التربيه الرياضيـه يقاعيه بقسم التمرينات االيتدريب التمرينات اال

  .صبـاحآ  11فى الســاعه م 61/11/6112جامعـه حـلـوان وذلك يـوم الثـالثـاء الموافق 

 

  ــة للـــعــلم ليــلس الكــجــه مــاطـــأح  -:  القرار 

 

بشأن الخطاب الوارد من االداره العامة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئه   -:  السابعالموضوع 

 .بضروره مساعده متضررى السيول 

 

   الــعـرض عـلى مـجــلس الــكــلـيـة .  -:  القرار

 
 

 
 أمين سر اللجنة

 

 أ.د / أحمد إبراهيم عزب     
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 رئيس اللجنة

 

 أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب

 

 


