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 م27/9/2016(  1/0ار ) اإلصد

 كلية التربية الرياضية

 مكتب وكيل الكلية

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 

  لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةاجتماع محضر    

   م2022م / 2021 العام الجامعي الخامسة  رقم الجلسة

 م 2021 /2/ 8 التاريخ 
موعد بدء 

 االجتماع
 ص 10:00

مكان 

 جتماعاال
 عميد الكلية مكتب                             

 

 ــــــــور:الحضــ

،  ص 10:00 اعةــــتمام السفى م 2021 / 8/2 قالمواف االثنين يوم  فىإنه 

 عميد للكلية عزب أحمد ابراهيم الدكتور/  برئاسة األستاذ  الخامسة  الجلسة دتــقــع

السيدات كل من ر وبحضو شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةلوكيل الكلية وقائم بعمل 

 -: والسادة 

  

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م

   عضوا   أ.م.د/ وسام عادل أمين  1

 عضوا   أ.م.د/ سماح محمد حالوة  2

  عضوا   أ.م.د/ عمرو محمد جعفر  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

 

الجلسة بذكر  عميد الكلية عزب احمد ابراهيم الدكتور/  اإلفتتاح : افتتح السيد األستاذ

ثم انتقل سيادتة لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة "  "بسم هللا الرحمن الرحيم" 

 . بجدول االعمال

   أوال : المصـــادقات

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

 .القرار: المصادقة
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م27/9/2016(  1/0اإلصدار )   

 كلية التربية الرياضية

 مكتب وكيل الكلية

 لمجتمع وتنمية البيئةلشئون خدمة ا

 

 الثانيا : جدول األعم

واعضاء أعداد وتشكيل لجنه لتكريم السادة الزمالء من الجهاز االداري بشأن  2/1

 .وذلك لبلوغهم سن المعاش هيئة التدريس 

  -:  وتكليف كال من الموافقة . القرار:

 أ.م.د/ عمرو محمد جعفر .

 م.د/ محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا .

2/2 
خطه  من ها من ذوالدورات التى تم تنفياعداد وتجهيز تقرير عن الندوات بشأن 

 . ة ئخدمة المجتمع وتنمية البي

 وجارى التنفيذ . الموافقة . القرار:

2/3 
اعداد استماره تقيم لتنفيذ زيارات داخلية ميدانية لتقيم مكاتب وأقسام بشأن 

 عوامل المناخ المناسبه للعمل ( . - الكليه من حيث     ) بيئه المكان الداخيلة 

 وجارى التنفيذ . الموافقة . القرار:

2/4 
المقترح المقدم من اعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ مسابقة 

  الافضل مكتب اداري بالكليه .

 .الموافقة 

2/5 
اعداد مسابقة الفضل مشاركة مجتماعية خارج المؤسسة من اعضاء هيئة 

 التدريس والهيئة المعاونه 

 لموافقة وجارى االعداد ا -القرار :

2/6 
اعداد مسابقة الفضل مشاركة مجتماعية داخل المؤسسة من اعضاء هيئة 

 التدريس والهيئة المعاونه

 الموافقة وجارى االعداد -القرار :

بشأن التجهيزات االوليه واالعالن عن ملتقى الخارجين وذلك يوم الخميس  2/7
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م27/9/2016(  1/0اإلصدار )   

 كلية التربية الرياضية

 مكتب وكيل الكلية

 لمجتمع وتنمية البيئةلشئون خدمة ا

 

 18/2/2021الموافق 

 جهيز للملتقى جارى التالقرار : 

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

 عمال . أ

 

 م 8/2/2021 فى : تحريرا  

 

 عميد الكلية 
شئون خدمة وقائم بعمل وكيل الكلية ل

 المجتمع وتنمية البيئة

 

 عزب أحمد ابراهيم أ . د / 

 أمين سر

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

محمد عبد المجيد نبوي  م.د/

 أبودنيا

 
 


