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 خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون محضر اجتماع لجنة    
   م2021م/2020 العام الجامعي  السابعة رقم الجلسة

 ظهرا   1.00 توقيت نهاية االجتماع صباحا   10:30 توقيت بدء االجتماع م6/3/2021 التاريخ 

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكان االجتماع

 دعــقــباحا  تم ص العاشرة والنصفتمام الســــاعة  فيم 6/3/2021لموافق السبت ا يوم فيإنه 

 الدكتور/ مجدى محمود فهيم برئاسة األستاذ م2020/2021 الجامعيالسابعة للعام الجلسة 

   -وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور كل من السادة  : محمد

 الوظيفة ــــــــــــــــــــماألســـــ 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

 عضوا  أمين سر المجلس م.د/ محمد عبد المجيد نبوي أبودنيا 4

 عضوا     م.د/ أحمد أمين لطفى  5

 عضوا   أ/ دعاء شوقي عبد العليم  6

الجلسة بذكر "بسم هللا  محمد : افتتح السيد األستاذ الدكتور/ مجدى محمود فهيم فتتاحاال

اقشة ثم انتقل سيادتة لعرض ومن والترحيب بالسادة أعضاء اللجنة الرحمن الرحيم"

 . والتي جاءت كالتالي عمالالموضوعات الواردة بجدول األ

   أوال : المصـــادقات

 اء بمحضر الجلسة السابقة . بشأن التصديق على ما ج 1/1

 .تعلى محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما جاء به من قرارا المصادقة القرار: 

 ثانيا  : عرض المخاطبات الواردة للوكالة

،  م20/2/2021ستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ لينا من مكتب السيد األإالخطاب الوارد  2/1

م 20/2/2021 رة أمانه المجالس واللجان بتاريخداإمن  لى الكليةإ" والوارد 616" برقم

تنفيذ المناسبات والفاعليات  فيرس كورونا خالل نتشاراللحد من  االحترازيةجراءات بشأن اإل

 لفة .تخالم
المـخــاطر  ةبو سريع مـــديــر وحـــدجــراءات مع السيد الدكتور/ محمد أم مــتابعــة اإلت القرار:

 .مخاطبة الجامعة لتوفير كل المطلوبو/ محمد فوزى أمين الكلية بالـكليــة ، أ

 كلية التربية الرياضية

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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م ، 20/2/2021ستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ الخطاب الوارد إلينا من مكتب السيد األ 2/2

م 20/2/2021" والوارد إلى الكلية من إدارة أمانه المجالس واللجان بتاريخ 615برقم "

" وتحديث الموارد  Eduateلتعلم العالي "اديوجات بشأن االشتراك بالمعرض الدولي ل

 المطلوبة لالشتراك في المعرض.
 .حاطةللعلم واإل القرار:

م ، 27/2/2021ستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ ب الوارد إلينا من مكتب السيد األالخطا 2/3

م بشأن 24/2/2021" والوارد إلى الكلية من مكتب أ.د/ رئيس الجامعه  بتاريخ 637برقم "

عقد مجموعة من البرامج التدريبية المجانية والمتخصصة للساده أعضاء هيئة التدريس 

 للتدريب على كيفية االستفادة من تشغيل نظام إداره التعليم . ةوالهيئة المعاون

 المجلس علما . حيطأ القرار:

م ، 27/2/2021لية بتاريخ ستاذ الدكتور/ عميد الكب الوارد إلينا من مكتب السيد األالخطا 2/4

م بشأن 23/2/2021" والوارد إلى الكلية من مكتب أ.د/ رئيس الجامعه  بتاريخ 628برقم "

 اليابان " . –الشروط الخاصة بالندب على وظيفة "محلق ثقافي طوكيو 

 حيط المجلس علما .أ القرار:

بشأن المكاتبه الوارده إلينا من وحده ضمان الجودة والتطوير المستمر والتي يطلب فيها  2/5

م متضمنا جميع 2019/2020الجامعى الماضى  قرير عن ما تم انجازه خالل العامإعداد ت

 اإلجراءات االحترازية التي تمت خالل هذه الفترة .

 ه وتسليمها لوحده ضمان الجودة والتطوير.وتم عمل التقارير المطلوب احيط المجلس علما القرار:

من السيد األستاذ / أمين الكليه بخصوص صيانه الكاميرات الموجوده  التقرير الواردبشأن  2/6

 " ب ".،داخل المبنى " أ " 

 القرار:
احيط المجلس علما وطلب من سيادته مخاطبة الجهة المسئولة من أجل إجراء االصالحات 

مطلوب من قطع غيار ، ومعرفة مدى إمكانية عمل كاميرات فى المالعب واألعطال وتوفير ال

 المكشوفة .

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةا : لثثا

جين يول للخرجين عن الملتقى األيره متابعة الخ/ وحدلينا من السيد مديرقرير الوارد إالت 3/1

 . Zoom Meetingمنصة  م عن طريق25/2/2021 يوم الخميس الموافق انعقادهوالذى تم 

 على مجلس الكلية. ضالتقرير للسيد أ.د/ عميد الكلية للعر عاحيط المجلس علما وتم رف القرار:

 ."لكترونيإاستبيان  " تصميمللخريجين متضمن البيانات الخاصة بهمبيانات انشاء قاعدة  3/2

 .احيط المجلس علما القرار:

 " .و السيمنارأ المناقشة"ة وضع آلية الستخدم قاعات الكلي 3/3

جراءات لقاعات واستخدمها ووضع التعليمات واإل" لفتح اوتصميم نموذج "طلب عدادتم إ القرار:

 .وتم أعلناهايجب اتباعها  التي خاصةال

فى إطار االحتفال م و2020/2021في إطار خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى  3/4

يضا اليوم العالمي للمراءة وبناء على قرار مجلس خدمة المجتمع وا، م السنوي لعيد األ

 م .21/2/2021حد الموافق بالجامعة بجلسة المنعقدة يوم األ وتنمية البيئة
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لتكريم السيدات العماالت بالكلية )الجهاز  على إقامة االحتفالية على مستوى الكلية  الموافقة القرار:

  وذلك تحت اشرف ومتابعة م، 3/2021/ 21حد الموافقذلك يوم االو (اإلداري ، العماالت

 مع معاونة باقي أعضاء اللجنة وأي من السادة الزمالء بالكلية. أ.م.د / وسام عادل أمين

 ئون خدمة  المجتمع وتنمية البيئة." لوكالة شبشأن تصميم شعار "لوجو 3/5

 الموافقة والعرض على مجلس الكلية . القرار:

لمقدم من السيد األستاذ الدكتور/ مجدى محمود فهيم محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المقترح ا 3/6

األستاذ المساعد الدكتور/ سماح محمد حالوة بشأن انشاء السيدة المجتمع وتنمية البيئة ، 

 جامعة مدينه السادات الرياضي. –نادى كلية التربية الرياضية 

قة عليه، على أن يرفع الموضوع لمجلس الكلية للعرض تم عرض المقترح ومناقشة والمواف القرار:

 والمناقشة وللبت فيه .

 ما يستجد من أعمال ا :لثثا

                مام الساعة الواحدة ظهرا .ت يفمحضر اللجنة  ولما لم يستجد من أعمال أقفال

 

 

 

 

شئون خدمة رئيس لجنة ووكيل الكلية 

 ةالمجتمع وتنمية البيئ

 
 محمد مجدى محمود فهيم/ أ . د

 سرالأمين 

 

 م.د/ محمد عبد المجيد نبوي أبودنيا

 
 


