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 " محضر إجتماع لجنه شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئه "
 

م اجتمعت لجنو شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئو بالكليو برئاسة 6116/ 11/11أنو فى يوم الثالثاء الموافق 
 كل  وكيل الكليو لشئون خدمو المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة وحضور   العزيز لبيباالستاذ الدكتور / لبيب عبد 

 من .
 عضوا  أ.د/ طارق محمد عبد الرءوف .1

 عضوا  د/ أحمد إبراىيم عزبأ. .6

 عضوا  د/عبد اهلل عبد الحليم محمد .3

 عضوا  محمد عزب الزيني د/ مها .4

 عضوا  نبيل النبوى سيد أحمدأ/ ال .5

 سكرتارية  دعاء شوقى جعفر أ/ .6

 

 .واعتذر عن الحضور الدكتور فتحي توفيق حفينة

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

 

 م6117-6116اعتماد خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام  -: الموضوع االول
 )مرفق الخطة( والعرض على مجلس الكلية لالعتمادالمقترحة الخطة على  المــوافــقــة -:  القرار

 بشأن عقد الندوات والمؤاتمرات المقرر اقامتها داخل الكلية  -: الموضوع الثاني
 .المــوافــقــة على اختيار السيد االستاذ الدكتور احمد عزب مسئوال عن ذلك -:  القرار

البيئو لخدمو طالب الكليو بإنشاء مقاعد المجتمع وتنمية مشروع خدمو مقترح  -: الثالثالموضوع 
 مثبتو بالكليو على ان يتم الصرف عليو من صندوق التطوير بالكليو 

 على مجلس الكلية. والعرض المــوافــقــة  -:  القرار

تنظيم دوره لتحكيم التنس )حكام حدد ( من بين طالب الكليو والكليات االخرىفى  -: الرابعالموضوع 
 وذلك بالتفاق مع االتحاد المصرى للتنس 1 6116/  11وحتى  17الفترة من 

 عرض على مجلس الكليو.الموافقة وال -:  القرار
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 بشأن مشروع التكافل االجتماعى    -: الخامسالموضوع 
المـــوافـــقـــة على تكليف الدكتور احمد ربيع باالشتراك على المشروع واخطار جميع االقسام  -:  القرار

 العلمية بالكليو بخطاب خاص للعلم بمشروع التكافل االجتماعي 

 نى للكلية.ات المياه بالمبنى الثابشأن عدم استكمال صيانو دور  -: السادسالموضوع 
 الصيانو.سرعة مخاطبة واستعجال قسم الصيانو بالجامعو باستكمال  اعمال  -:  القرار

 اعــــاده تــــشكيــل مــجلس اداره مـــركـــز الــخـــدمــو العــــامــــو  -: السابعالموضوع 
 و.المــوافــقو والــعــرض على مـجلس الكــليــ -:  القرار

   رئيس  مجلس اإلدارة :    أ.د عميد الكلية
  نائب رئيس مجلس اإلدارة:  أ.د وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  مدير المركز:     أ.د احمد ابراىيم عزب
  مدير وحدة المدارس الرياضية:     أ.د عبد الحليم معاذ

  المالعبمدير وحدة اللياقة البدنية واصابات :     أ.د عبد الحليم يوسف
 مدير وحدة القياسات الرياضية:     أ.د حمدي عبده عاصم

 
 
 

 أمين سر اللجنة
 

 أ.م.د / عبد هللا عبد الحليم    
 

 رئيس اللجنة
 

 أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب     
 

 


