
 هحعس اجزوبع

 لجٌخ شئْى خدهخ الوجزوغ ّرٌو٘خ الج٘ئخ

 السبثؼخالجلسخ 

 م 32/5/3122  األزثؼبء
 

ّاهههههههٔ روهههههههبم السهههههههبػخ ال بً٘هههههههخ  م 32/5/3122اًهههههههَ اهههههههٔ ٗهههههههْم األزثؼهههههههبء  الوْااههههههه  

ػشهههههس   ِهههههساج رهههههن ػشهههههد اجزوهههههبع لجٌهههههخ شهههههئْى خدههههههخ الوجزوهههههغ ّرٌو٘هههههخ الج٘ئهههههخ  الجلسهههههخ 

لشهههههههئْى خدههههههههخ الوجزوهههههههغ ّرٌو٘هههههههخ الج٘ئهههههههخ   ( ّذلههههههه  ثولزهههههههت ّ ٘ههههههه  اللل٘هههههههخ ال بهٌهههههههخ

ثسئبسههههههخ السهههههه٘د ل ى / نههههههبثس للوههههههٔ شٗههههههي الههههههدٗي ّ ٘هههههه  اللل٘ههههههخ  ّػعههههههْٗخ  هههههه  هههههههي 

 -السبىح:

 

 ػعْاج             الس٘دح ل ى / ًج٘لخ هحوْى السث٘ؼٔ 1  

 ػعْاج             الس٘د ى / لسي هحود ػجد الحباظ 2 

 ػعْاج             الس٘د ى / لسبهخ اْشٓ شُساى 3

 ػعْاج             الس٘د ى / ػجد الوج٘د شسشس 4

 ػعْاج             الس٘دح ى / هساذ هحوْى هْسٔ 5

 اللجٌخسلسر٘س        األًسخ / له٘سح الس٘د ثس بد 6
 

ّاػزههههههرز السهههههه٘د ى / لسههههههبهخ اههههههْشٕ شُههههههساى ػههههههي الحعههههههْز لسهههههه سح اههههههٖ هِوههههههخ     

 ػلو٘خ  

 
ثههههههدل السهههههه٘د ل ى/ زئهههههه٘ذ اللجٌههههههخ انجزوههههههبع ثههههههر س  ثسههههههن   الههههههسلوي الههههههسل٘ن  ّالزسل٘ههههههت ّقههههههد   

 ثبلسبىح لػعبء اللجٌخ الحعْز   

 

 -ثن ثدل س٘بىرَ ثؼسض ّهٌبقشخ جدّل األػوبل ػلٔ الٌحْ الزبلٔ : 
 

 الوصبىقبد -لّن:  
 

 م 32/2/3122الزصدٗ  ػلٔ هحعس انجزوبع السبث  الوٌؼشد أ ْٗم األلد الوْاا  

 

 القــرار
 

  الوصبىقــخ      

 
 

 هْظْػبد لإللبغخ -ثبً٘ب:
 

زئهههه٘ذ الجبهؼههههخ ًبئههههت هلزههههت السهههه٘د ل  ى / الههههْازى هههههي خطههههبة ثشههههلى ال -1

جبهؼههههخ جٌههههْة الههههْاىٕ ٗ ٘ههههد ثههههلى لشههههئْى خدهههههخ الوجزوههههغ ّرٌو٘ههههخ الج٘ئههههخ 



-11الهههدّلٖ ال هههبًٖ للدزاسهههبد الج٘ئ٘هههخ   اهههٖ ال زهههسح ههههي ثصهههدى ػشهههد   الوههه روس 

 ثودٌٗخ الغسىقخ ثوحباظخ الجحس األلوس    1112لغسطذ  11

 

 القــرار
 

  اللجٌخ ػلوبج  لل٘ػ لػعبء   
 

زئهههه٘ذ الجبهؼههههخ ًبئهههت هلزهههت السهههه٘د ل  ى / الهههْازى هههههي خطههههبة ثشهههلى ال  -1  

 ى / هصهههط ٖ ػجهههد السههه٘د لٗ ٘هههد ثهههلى لشهههئْى خدههههخ الوجزوهههغ ّرٌو٘هههخ الج٘ئهههخ 

هههههدٗس هس ههههص الشههههسي األّسههههػ القل٘وههههٖ للٌظههههبئس الوشههههؼخ  –السههههلم ػلههههٖ 

ثصهههدى ػشهههد ّزشهههخ ػوههه  ثهههبلوس ص اهههٖ هجهههبل   السنهههد الشهههؼبػٖ للهههدّل الؼسث٘هههخ 

   11/6/1112-8الج٘ئٖ ّرش٘٘ن اللْازس الج٘ئ٘خ   اٖ ال زسح هي 

 رالقــرا
 

 لل٘ػ لػعبء اللجٌخ ػلوبج    

 

 

زئههه٘ذ الجبهؼهههخ ًبئهههت هلزهههت السههه٘د ل  ى / الهههْازى ههههي خطهههبة ثشهههلى ال  -3

 جبهؼهههخ السهههلٌدزٗخ رهههدػْٗ ٘هههد ثهههلى لشهههئْى خدههههخ الوجزوهههغ ّرٌو٘هههخ الج٘ئهههخ 

للوشهههبز خ اهههٖ لػوهههبل الوههه روس األّزّثهههٖ الؼسثهههٖ ثبلزؼهههبّى ههههغ الوٌظوهههخ 

الدّل٘هههههخ للجْ٘ثهههههْل٘زلذ ّهٌظوهههههخ الؼْانهههههن ّالوهههههدى السهههههله٘خ الوههههه روس 

  لوبٗهههخ الج٘ئهههخ ظهههسّزح ههههي ظهههسّزاد  اى رحهههذ ػٌهههْالساثهههغ ّالؼشهههسّى 

 الح٘بح   

 

 
 

 القــرار
 

  اللجٌخ ػلوبج  لل٘ػ لػعبء   

 

 
 

 هْظْػبد للوٌبقشخ -ثبل ب :
 

زئهههههه٘ذ ًبئههههههت هلزههههههت السهههههه٘د ل  ى / الههههههْازى هههههههي خطههههههبة ثخصههههههْ  ال  1-

لشهههئْى خدههههخ الوجزوهههغ ّرٌو٘هههخ الج٘ئهههخ ثشهههلى   ػهههدم خهههزن شهههِبىاد الجبهؼهههخ 



إروهههبم الزهههدزٗت ثخهههبرن الٌسههههس   ّ الحهههس  الشهههدٗد ػٌههههد ػشهههد رؼبقهههداد هههههغ 

جِهههههبد خبزج٘هههههخ ّػهههههدم اػزوهههههبى الؼشهههههْى ل الجسّرْ هههههْند إن ثؼهههههد ػسظهههههِب 

ػلهههٖ السههه٘د ل ى / ًبئهههت زئههه٘ذ الجبهؼهههخ ّظهههسّزح رصهههو٘ن خهههبرن ثشهههؼبز  ههه  

ثغ خهههههب  ثبللل٘هههههخ رخهههههزن ثهههههَ الشهههههِبىاد ّاللزهههههصام هس هههههص / ّلهههههدح ذاد غهههههب

ثههههبلٌوْذم الوْلههههد لشههههِبىاد اجز٘ههههبش الههههدّزاد / الجههههساه  الزدزٗج٘ههههخ الصههههبىز 

 هي قطبع شئْى خدهخ الوجزوغ ّرٌو٘خ الج٘ئخ   

 

 القــرار  
رْجَ٘ الخطبة لألقسبم ّجو٘غ الْلداد ذاد الطبثغ الخب  لوساػبح ذل  اٖ 

 خزن الشِبىاد  

 

زئهههه٘ذ الجبهؼههههخ ًبئههههت هلزههههت السهههه٘د ل  ى / الههههْازى هههههي خطههههبة ثشههههلى ال -1

ظههههسّزح هشههههبز خ الجبهؼههههخ  ٗ ٘ههههدلشههههئْى خدهههههخ الوجزوههههغ ّرٌو٘ههههخ الج٘ئههههخ 

ثلثحهههبس ػلو٘هههخ لوؼبلجهههخ الشعهههبٗب القزصهههبىٗخ الولحهههخ الوسرجطهههخ ثؼوههه  ّشازح 

 الزٌو٘خ الولح٘خ اٖ الوحباظخ  

 

 القــرار
ثإسزخدام لجِصح الرصبل ثبألقوبز الزْن٘خ ثزْجَ٘ ثؼط األثحبس الؼلو٘خ     

( ّالخسائػ الللزسًّ٘خ للوسبػدح اٖ رجو٘غ الج٘بًبد  GPS         الصٌبػ٘خ 

لوؼبلجخ ُرٍ الشعبٗب الولحخ الوسرجطخ ثؼو  ّشازح الزٌو٘خ الوحل٘خ ثوحباظخ 

  الوٌْا٘خ 

  
إقزههههساع ر ؼ٘هههه  ثؼهههههط انجههههساءاد الوشزسلههههخ للوسهههههبُوخ اههههٖ رسشههههه٘د  -3 

 ِسثبئ٘خ ثبلوجبًٖ ّالوٌشآد  الطبقخ الل

 القــرار
الههههدػْح إلههههٖ الزشل٘هههه  هههههي إسههههزِلد الطبقههههخ اللِسثبئ٘ههههخ ىاخهههه  اللل٘ههههخ ػههههي 

 –غسٗههه  الزشل٘ههه  ههههي ػهههدى سهههبػبد رشهههغ٘  ثؼهههط األجِهههصح ه ههه    الول٘ هههبد 

سههههخبًبد الشههههبٕ ( ّغ٘سُههههب ّاسههههزجدالِب ثبلوْاقههههد الغبشٗههههخ ّالحههههس  ػلههههٖ 



ػهههدم رشهههغ٘  ل  هههس ههههي  ْلهههدٗس للو٘هههبح الوجهههسىح ّلٗعهههب الحهههس  ػلهههٖ إغ هههبء 

األًهههْاز اهههٖ الغهههس  الوغلشهههخ ّغ٘سُهههب ههههي الْسهههبئ  الزهههٖ رههه ىٕ إلهههٖ الزشل٘ههه  

 هي الطبقخ اللِسث٘خ  

 

وحهههههْ له٘هههههخ هشهههههسّع لولهههههخ الول٘هههههْى ل فييييي ىػهههههْح ثشهههههلى الوشهههههبز خ  -2

الوهههْاغي الوصهههسٕ ثبلزؼهههبّى ههههغ ّشازح الشهههجبة ّالسٗبظهههخ ّالِ٘ئهههخ الؼبههههخ 

 لزؼل٘ن اللجبز  

 
 القــرار

 
 

 

الزْن٘خ ثساغ إقزساع لوجلذ اللل٘خ ثسثػ الحصْل ػلٖ ىزجخ الوبجسز٘س لّ 

ّالزْن٘خ ثإػطبء ًسجخ هي لػوبل السٌخ هي األه٘٘ي  3لّ  2الد زْزاٍ ثوحْ له٘خ ػدى 

 وسبُن اٖ هحْ له٘خ ػدى هي األه٘٘ي  للطبلت ال
 
 

ثخصهههههْ  الخطهههههبة الهههههْازى لٌهههههب ههههههي إىازح لهبًهههههخ الوجهههههبلذ ّاللجهههههبى  -5

ثبلجبهؼهههخ ّالخهههب  ثهههجؼط الوْظهههْػبد الزهههٖ رهههن ارخهههبذ قهههساز ثشهههلًِب اهههٖ 

   18/2/1112هجلذ الجبهؼخ ثزبزٗخ 

 القــرار
  

  

اللزصام ثوب جبء اٖ لل٘ػ لػعبء الوجلذ ػلوب لوب ىاز اٖ هجلذ الجبهؼخ هغ 

 م 18/5/1112الخطبة الْازى إلٌ٘ب ثزبزٗخ 
 

    ِساّالٌصف  الْالدحّقد اًزِذ اللجٌخ هي لػوبلِب أ روبم السبػخ 

 
    وكيل الكلية                                                                           

 وتنمية البيئةخدمة المجتمع  لشئون                

 

 ل ى/ نبثس للؤ شٗي الدٗي                      



 
 

 


