
 اجتماع محضر
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 الخامسةالجلسة 
 م42/1/4112األحد 

 

م واهههههههو تمهههههههام السههههههها ة 42/1/4112انهههههههم اهههههههو يهههههههوم األحهههههههد الموااههههههه   
العاشههههههرص والناههههههت  اههههههباحال ل تههههههم   ههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة 

( وذلههههههه  بملتههههههه  وليههههههه  الخامسهههههههةالمجتمهههههههع وتنميهههههههة البيئهههههههة  الجلسهههههههة 
ة المجتمهههههع وتنميهههههة البيئهههههة برئاسهههههة السهههههيد   د /  بهههههد اللليهههههة لشهههههئون خدمههههه

وليههههه  اللليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع   -النااهههههر  بهههههد الجهههههواد محمهههههد 
 -وتنمية البيئة  و ضوية ل  من السادص:

  ضوال  السيد   د/سعيد  لي الايراي  1

  ضوال  السيد   د/ بد العظيم ابيح إبراهيم 4

  ضوال  السيد د/  سامة اوزي زهران  3

  ضوال  السيد د/ إيها   زيز خلي   2

  ضوال  السيد د/جال   بد المجيد  تلم  5

 " سلرتير للجنة"  السيدص /  غادص حسين شرابي  2

 
وقههههههد بههههههد  السههههههيد   د/ رئههههههيس اللجنههههههة ا جتمههههههاع بههههههذلر" بسههههههم   الههههههرحمن   

 الرحيم" والترحي  بالسادص   ضاء اللجنة الحضور  
 

مناقشهههههة جهههههدو  األ مههههها   لهههههو النحهههههو التهههههالو ثهههههم بهههههد  سهههههيادتم بعهههههر  و 
:- 

 

 الماادقات - و :  
 

المواا   التادي   لو محضر ا جتماع الساب  المنع د او يوم األحد    
42/14/4115  

 

  ال ــــــرار  
  

  الماادقــة      
 

 
 
  

 ثانيا الموضوعات :
امعة لشئون خدمةة الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الج -1

طلخةةةة مةةةن خريجةةة   2المجتمةةةت وتنميةةةة الخيئةةةة خخرةةةو  اختيةةةار عةةةدد 



م خشةة ن من ةةة المسةةتو  األول مةةن الشةةيادل الدوليةةة ل يةةادل  2114/2115
 خاللغة االنجليزية . IBDLاألعمال 

 ـرارـــــــــال ـ

 أ يط أعضاء اللجنة علما  
 

ب رئيس الجامعة لشئون خدمةة الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور / نائ -2
التلةو   –المجتمت وتنمية الخيئة خخرو  " المنتد  الخيئ  الةدول  الثالة  

يوليةةو  14-12الخيئةة  : المشةةكلة وال ةةل والةةذ  سةةي ام خجامعةةة طنطةةا مةةن 
 م .2116

 ـرارـــــــــال ـ

 لمن يرغب ف  الترشيح يتم مخاطخة األقسام العلمية 
 

األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةة  الخطاب الوارد من السيد -3
المجتمت وتنمية الخيئة خخرةو  مخةادرل " مرةر فة  قلوخنةا " والتة  ت ةوم 
خيةةا وزارل السةةيا ة لتشةةجيت السةةيادل الداخليةةة فةة  مرةةر وتعمةةيم المخةةادرل 
خالجامعةةات المرةةرية لتشةةجيت طةةعب الجامعةةات لعسةةتاادل مةةن تلةة  المخةةادرل 

 م .  2116إخريل  31ويستمر  تى 
 ـرارـــــــــال ـ

 يتم مخاطخة األقسام العلمية لمن يرغب ف  الترشيح 
 
الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةة  -4

المجتمةةةت وتنميةةةة الخيئةةةة خخرةةةو  التوجييةةةات مةةةن رئاسةةةة الجميوريةةةة 
خال رةول علة  المواف ةات والخارة خضرورل التزام كافة الجيات ال كومية 

األمنية من األجيزل المعنية قخل التعاقد مت أ  من الشركات األجنخية خارةة 
 ف  مجال تكنولوجيا المعلومات .
 ـرارـــــــــال ـ

 أ يط أعضاء اللجنة علما  
 
الخطاب الوارد من أمين عةام الجامعةة خخرةو  الخطةاب الةوارد مةن السةاير  -5

ون العرخيةةةة خشةةة ن جةةةائزل السةةةميط للتنميةةةة مسةةةاعد وزيةةةر الخارجيةةةة للشةةةئ
م والتةةة  تخةةةل قيمتيةةةا مليةةةون دوالر سةةةنويا  والتةةة   2115واألفري يةةةة لعةةةام 

 اطل تيا مؤسسة الكويت للت دم العلم  . 
 ـرارـــــــــال ـ

 مخاطخة األقسام لمن يرغب الت دم ف  هذه الجائزل .
 



ت الطةةاخت الخةةا   تةةى مطلةةوب تعةةديل وتن ةةيح اللةةوائح للو ةةدات والمراكةةز ذا -6
 ال ال  . العرر تواكب

 ـرارـــــــــال ـ

 .ترفت لمجلس الكلية لتشكيل لجنة لعمل م تر ات للوائح 
 

 خخرو  موضوع تدريب العاملين خالكلية عل  أن يكون داخل الكلية . -7
 ـرارـــــــــال ـ

مجلةس الكليةة المواف ة عل  أن يكون تدريب العاملين خالكلية داخل الكلية ويرفةت ل
 إلتخاذ العزم . 

م ضةةةر اللجنةةةة المشةةةكلة لدراسةةةة واقتةةةراز ن ةةةام لرةةةر  وتوزيةةةت االجةةةور  -8
 والمكاف ت للورش االنتاجية للعمليات الت  تتم خداخل الكلية خدون أرخاز . 

 ـرارـــــــــال ـ

 أ يط أعضاء اللجنة علما  
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خخرو  الخطاب الوارد مةن مكتةب أ.د/ نائةب رئةيس الجامعةة لشةئون خدمةة  -1
المجتمةت وتنميةةة الخيئةةة والخةا  خةةدعول سةةيادتكم والسةادل العةةاملين طةةرفكم 
ل ضةةور نةةدول ت ةةت عنةةوان " الخطاقةةة الذكيةةة ودورهةةا فةة  تن ةةيم مةةوارد 

 و اجات األسرل والمجتمت " 
خ اعةةة المةةؤتمرات خةةاإلدارل العامةةة  27/1/2116ألرخعةةاء الموافةة  وذلةة  يةةوم ا

 للجامعة الساعة العاشرل رخا ا  .
 ـرارـــــــــال ـ

 إخطار األقسام العلمية ف  هذا الش ن .
خخرو  الكتاب الوارد من هيئة الطاقة الذرية ف  ش ن ع ةد دورات تدريخيةة  -2

لكترونيةة ختسةتخدام  الت كمةات أو الخرامج التدريخية ف  ترميم المشةاريت اإل
 م 21/4/2116 – 17/4/2116الدقي ة خعل الاترل من 

 
 ـرارـــــــــال ـ  

أ ةةيط أعضةةاء اللجنةةة علمةةا  وإرسةةالة إلةة  األقسةةام العلميةةة خالكليةةة لمةةن يرغةةب 
 خاإلشترا  .

 
 

  . الوا دل  يرا  وقد انتيت اللجنة من أعماليا فى تمام الساعة    
 

                                                                                  



 وكيل الكلية                                                              
لشئون خدمة المجتمت                                                                      

 وتنمية الخيئة
 

       
أ.د/ عخد النارر عخد                                                   

 الجواد م مد
 


