
 التربية الرياضيةكلية/معهد                              

 البيئةاملجتمع و تنمية وكيل الكلية لشئون خدمة  مكتب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خدمة املجتمع و تنمية البيئةمجلس كلية / معهد / قسم  جتماعا جدول أعمال
 6102/6102 العام الجامعي 3 رقم الجلسة
 ظهرا 06 بدء االجتماعموعد  03/06/6102 التاريخ 

 مكتب وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه                 جتماعاالمكان 
 

 أوالً: المصـــادقات
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  0/0

 ثانياً: 
استعرض ما تم من عمل ندوات قسم المنازالت د/ والء العبد قسم التمرينات والجمباز د/ ساميه  6/0

الهجرسى قسم العاب القوى د/ طارق الجمال وقسم العاب الميدان والمضمار د/ نجالء البدرى تربيه 
 رياضيه الجزيره

 احيط المجلس علمـــــا 6/6
   ثالثا :

فى مجال القياس والتقويم ( على ستحدثات الم)الطلب المقدم من د/ وائل قنديل بشأن عقد ندوه بعنوان  3/0
  62/06/6102ان تقام يوم الثالثاء الموافق 

 الموافقه والعرض على مجلس الكليه                       3/6
 رابعا: 

جنيه وتقسم  011المحاضر الخارجى بمبلغ من خالل الموافقه على دعم الندوات التى تقام باالقسام  4/0
جنيه االستضافه للندوه على ان  611جنيه عمل اعالن عن الندوه و 611و جنيه للمحاضر 411كاالتى 

ه بها مع عرض الطلب على مجلس الكليه ولجنه ذخوأيقدم الطلب للجنه شئون البيئه طبقا للضوابط الم
 البيئه بالجامعه 

 عرض االمر على مجلس الكليه                             4/6

 خامسأ

و    سله مهمالت يتم توزيعها على الكلتين ويتم تكليف د/ عبد هللا عبد الحليم  61الموافقه على عمل  5/0
 د/ فتحى توفيق بعمل دراسه للموضوع 

 فهم بذلك يالموافقه وتكل 5/6

 سادسا

دراسى على ان يقام فى شهر الالثانى من العام  فجيل اقامه معرض المالبس السنوى مع النصأت 2/0
 6102فبراير

 الموافقه والعرض على مجلس الكليه                        2/6

 سابعا

للوحات ز هذه االماكن بارات مع تجهياالموافقه على تحديد اماكن مخصصه للوحات االعالنيه والبن 2/0
 عليها وتكليف د/ فتحى توفيق و د/ عبد هللا عبد الحليم اتالخشبيه االزمه لوضع االعالن

 لوحات خشبيه لوضع االعالنات عليها  ل خمسالموافقه على عم 2/6

 ثامنا   

االستاذ الدكتور / رئيس الجامعه لمعرض الكتاب التانى بجامعه السادات بمشاركه عرض دعوة السيد  0/0
 على اللجنهالهيئه العامه للكتاب 

 الموافقه على دعوه طالب الكليه والساده اعضاء هيئه التدريس والعاملين بالكليه  0/6
 مـــــا يستجــــــــــــــــد مــن أعمـــــــالو

 الجلسةرئيس                                                      أمين المجلس

 أد./                                                  أد./
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  التربية الرياضيةكلية/                                  

 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع و تنمية البيئةمكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة لجنة مجلس جتماعامحضر 

 6102/6102 العام الجامعي ( 3)        رقم الجلسة

 الواحده و النصف  نهاية االجتماع الثانية عشرة  بدء االجتماع 03/06/6102 التاريخ 

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع و تنمية البيئة االجتماع  مكان
 الحضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة 3عقدت الجلسة رقم )الثانية عشرفي تمام الساعة   م6102 /03/06الموافق  الثالثاء نه في يومإ

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

 وبحضور كل من:

 

  واعتذر عن الحضور :

 

 

 

 

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

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

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  0/0

 المصادقه على المحضر السابق القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

قسم المنازالت د/ والء العبد قسم التمرينات والجمباز د/  -تقارير الندوات التى تم انجازها :استعرض  6/0

الميدان والمضمار د/ نجالء البدرى ساميه الهجرسى قسم العاب القوى د/ طارق الجمال وقسم العاب 

 تربيه رياضيه الجزيره

 احيط المجلس علمـــــاالقرار: 

 الوظيفة االسم م

 عضــــــــــــــــوا أ.د/ طارق عبد الرؤوف 0

 عضــــــــــــــــوا أ.د/ احمد ابراهيم عزب 6

 عضــــــــــــــــوا د/ عبد هللا عبد الحليم محمد 3

 عضــــــــــــــــوا د/ فتحى توفيق حفينه 4

 عضــــــــــــــــوا أ/ النبيل النبوى سيد احمد 5

 ســـــــكرتيراً  أ/ دعاء شوقى جعفر 2

 الوظيفة االسم م
 عضــــــــــــــــوا د/ مها محمد عزب الزينى 1



)المستحدثات فى مجال القياس والتقويم ( وائل قنديل بشأن عقد ندوه بعنوان د/أ. الطلب المقدم منبشأن  6/6

 62/06/6102على ان تقام يوم الثالثاء الموافق 
 الموافقه والعرض على مجلس الكليه               القرار:        

 411جنيه وتقسم كاالتى  011بمبلغ بشأن دعم الندوات التى تقام بالكليه ومحاضر خارج يقتر  الدعم  6/3

جنيه االستضافه للندوه على ان يقدم الطلب  611جنيه عمل اعالن عن الندوه و 611جنيه للمحاضر و

للضوابط المأخوذه بها مع عرض الطلب على مجلس الكليه ولجنه البيئه للجنه شئون البيئه طبقا 

 بالجامعه

 عرض االمر على مجلس الكليهرار: ـــــــــالق

   ثالثا :

 سله مهمالت يتم توزيعها على الكلتين  61عمل بشأن  3/0

 د/ عبد هللا عبد الحليم و د/ فتحى توفيق بعمل دراسه للموضوع  الموافقه وتكليفالقرار: 

تأجيل اقامه معرض المالبس السنوى مع النصف الثانى من العام الدراسى على ان يقام فى شهر بشأن  3/6

 6102فبراير

 الموافقه والعرض على مجلس الكليهالقرار: 

والبنارات مع تجهيز هذه االماكن باللوحات الخشبيه تحديد اماكن مخصصه للوحات االعالنيه بشأن  3/3

 االزمه لوضع االعالنات عليها وتكليف د/ فتحى توفيق و د/ عبد هللا عبد الحليم

 الموافقه على عمل خمس لوحات خشبيه لوضع االعالنات عليهاالقرار: 

 رابعا: 

الكتاب التانى بجامعه السادات بمشاركه عرض دعوة السيد االستاذ الدكتور / رئيس الجامعه لمعرض  4/0
 الهيئه العامه للكتاب على اللجنه

 دعوه طالب الكليه والساده اعضاء هيئه التدريس والعاملين بالكليهالتوصيه بالقرار: 

 

 الواحده و النصفاختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 

 

                                  اللجنه رئيس                                                                     سر اللجنه أمين 

 أد./                                                                                    أد./
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 كلية/معهد .............

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

 

 :اإلدارية قسامالسادة رؤساء األ

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

 الموافق ...................

 

 

 م القسم عدد النسخ ستالماالبالتوقيع

   0 

   6 

   3 

   4 

   5 

 

شعار 

 الكلية/المعهد
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 م62/9/6102(  0/1اإلصدار ) 

 

 

 

 كلية/معهد .............

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

 

 قـــــــــــــــــــــــــــرار

 61  عميد الكلية/المعهد رقم )     ( بتاريخ    /    /   

 

 عميد الكلية/المعهد: بعد االطالع علي :

   ( لسنة 94القانون رقم )بشأن تنظيم الجامعات ....................................... 2491 

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

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

 

 قــــــــــــرر

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

 -مادة ثانية:

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

 -مادة ثالثة:

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

 

 

 

شعار 

 الكلية/المعهد



 عميد الكلية/المعهد              

 

 /                    (.د)أ 
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 كلية/معهد .............

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

 

 أمر إداري

 61  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 

 

 

 

شعار 

 الكلية/المعهد
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