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 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 

  لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةاجتماع محضر    

   م2021م / 2020 العام الجامعي  الثانية  رقم الجلسة

 م 2020 /10/ 6 التاريخ 
موعد بدء 

 االجتماع
 م 11:00

مكان 

 جتماعاال
 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                  

 

 ــــــــور:الحضــ

،  م 11:00 اعةــــتمام السفى م 2020 / 10/ 6 الموافق الثالثاء  يوم فىه إن

وكيل الكلية بالل محمد محمد عنبر الدكتور/  برئاسة األستاذ الثانية  الجلسة دتــقــع

 السيدات والسادة كل من ر وبحضو شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس لجنة

:- 

  

 الوظيفة ــــماألســـــــــــــــــــــ م

 عضوا   أ.م.د/ عمرو محمد جعفر  1

2 
محمد عبد المجيد نبوي  م.د/

 أبودنيا

عضوا  أمين سر 

 المجلس

 ا  عضو أ/ دعاء شوقي عبد العليم  3

  :الحضور عن وإعتذر

 الوظـيـفــة                        االســــــم                م

 عضوا   أ.م.د/ وسام عادل أمين  1

 عضوآ أ.م.د / سماح محمد حالوه  2

 ا  عضو م.د/ أحمد أمين لطفى  3
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الجلسة بذكر "بسم هللا بالل  محمد محمد عنبراإلفتتاح : افتتح السيد األستاذ الدكتور/ 

ثم انتقل سيادتة لعرض  اللجنةوالترحيب بالسادة أعضاء " الرحمن الرحيم" 

 . ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول االعمال

   وال : المصـــادقاتأ

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

 .القرار: المصادقة

 ثانيا : جدول األعمال

بجمعية ) منار  بشأن تبرع كلية التربية الرياضية بمالبس لاليتام والفقراء 2/1

الشئون  يةمدير ةتحت مظل ةأحد الجمعيات العامل             السبيل الخيرية ( 

م كأحد 2016نة لس 1975المشهرة برقم و بمدينه السادات  –االجتماعية 

ؤسسات المجتمع المدنى مخدمة مجتمعية لك االنشطة التى يقوم بها الكلية

 بمدينة السادات . 

 . ة وتوثيق الزيار الموافقة . القرار:

2/2 

بشأن المكاتبة الوارده من السيد االستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون 

خبرة من أعضاء هيئة الذوى من خدمة المجتمع وتنمية البيئة بترشيح منسق 

التدريس فى مجال االبتكارات حتى يكون همزه وصل بين الكلية ومركز دعم 

 وتسويق االبتكارات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

فى موعد اقصاه أسبوع من  لمن يرغب فى الترشيح  الكلية يعلن على موقع  لقرار:ا

تاريخ النشر على ان يقدم الطلبات بأسم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة .

  -االتية :الشروط  هممن ينطبق علي 

  قائم على رأس العمل .عضو هيئة تدريس 

 جزاء . هاال يكون قد وقع علي 

 فى مجال االخترعات واالبتكارات . ةن يكون لدية خبرأ 

قرار وسوف يتم دراسة الطلبات واختيار المرشحين من بين المتقدمين واصدار  -

   فى هذا الشآن السيد االستاذ الدكتور / عميد الكليه إدارى من                            

2/3 

المعاونه والجهاز االدارى  عضاء هيئة التدريس والهيئةاالبشأن عقد ندوات 

 م . 2021 /2020ضمن خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليه للعام 

 . ندوه نشر ثقافة حقق الملكية الفكريه 



 
 
 
 
 
 
 

 

SQ0000000F101205 رقم:نموذج   

م27/9/2016(  1/0اإلصدار )   

 كلية التربية الرياضية

 مكتب وكيل الكلية

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 ثاق االخالقى .يندوة الم 

  منهجية البحث العلمى 

  وااللتزام الوظيفى اخالقيات العمل 

 وجارى التنفيذ . الموافقة . القرار:
 

تاريخه ، حيث ال يوجد ما  ساعته و فىعمال اللجنة  وانتهت أ                         

 عمال . تجد من أسي
 وكيل الكلية

ة شئون خدمة المجتمع رئيس لجن

 وتنمية البيئة

 

 أ . د / محمد عنبر محمد بالل

 أمين سر

لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

 

محمد عبد المجيد نبوي  م.د/

 أبودنيا

 
 


