
 هحضس اجخوبع

 لجٌت شئْى خدهت الوجخوع ّحٌو٘ت الب٘ئت

 السببعتالجلست 

 م 92/6/9102  األحد
 

ّ ههههههٔ حوههههههبم السههههههب ت ال بً٘ههههههت   ههههههس   م 92/6/9102الوْا هههههه   األحههههههداًههههههَ  ههههههٔ ٗههههههْم  

ظِههههههساق حهههههههن  ةههههههد اجخوهههههههبع لجٌههههههت شهههههههئْى خدهههههههت الوجخوهههههههع ّحٌو٘ههههههت الب٘ئهههههههت  الجلسهههههههت 

خدههههههههت الوجخوهههههههع ّحٌو٘هههههههت الب٘ئهههههههت   ( ّذلههههههه  بولخهههههههل ّو٘ههههههه  اللل٘هههههههت ل هههههههئْى الخبسهههههههعت 

بسئبسههههههت السهههههه٘د ل ى / نههههههببس حلوههههههٔ شٗههههههي الههههههدٗي ّو٘هههههه  اللل٘ههههههت  ّ ضههههههْٗت وهههههه  هههههههي 

 -السبىة:

 

  ضْاق             الس٘دة ل ى / ًب٘لت هحوْى السب٘عٔ 1  

  ضْاق             الس٘د ى / حسي هحود  بد الحب ظ 2 

  ضْاق             الس٘د ى / لسبهت  ْشٓ شُساى 3

  ضْاق             الس٘د ى /  بد الوج٘د شسشس 4

  ضْاق             الس٘دة ى / هس ج هحوْى هْسٔ 5

 اللجٌتسلسح٘س        األًست / له٘سة الس٘د بسوبث 6
 

ّا خههههههرز السهههههه٘د ى / لسههههههبهت  ههههههْشٕ شُههههههساى  ههههههي الحضههههههْز لسهههههه سة  ههههههٖ هِوههههههت     

  لو٘ت  

 
بههههههدل السهههههه٘د ل ى/ زئهههههه٘ذ اللجٌههههههت انجخوههههههبع بههههههروس  بسههههههن   الههههههسحوي الههههههسح٘ن  ّالخسح٘ههههههل ّقههههههد   

اللجٌهههههههت الحضهههههههْز ّالخٌِئهههههههت بحلهههههههْل شهههههههِس زهضهههههههبى اللهههههههسٗن ل هههههههبىة    لهههههههٖ ببلسهههههههبىة ل ضهههههههب  

 األهت اإلساله٘ت ببلخ٘س ّال٘وي ّالبسوبث  

 

 -ثن بدل س٘بىحَ بعسض ّهٌبق ت جدّل األ وبل  لٔ الٌحْ الخبلٔ : 
 

 الوصبىقبث -لّن:  
 

 م 90/5/9102الوْا    األزبعب الخصدٗ   لٔ هحضس انجخوبع السبب  الوٌعةد  ٔ ْٗم         

 

 القــرار
 

  الوصبىقــت      

 
 هْضْ بث لإلحبطت -ثبً٘ب:

 
 

ً ههههسة ح صهههه٘ل٘ت نههههبىزة   ههههي ق ههههبع خدهههههت الوجخوههههع ّحٌو٘ههههت الب٘ئههههت  ّزّى  -1

 بعٌْاى   الخٌو٘ت ّالوجخوع (   العدى السببع  –بجبهعت الوٌْ ٘ت 



 

 القــرار
 

  اللجٌت  لوبق  لح٘ظ ل ضب    
 

ّزّى هجلههههت الوٌههههبزة الخههههٖ حصههههدزُب اإلىازة العبهههههت لجبهعههههت الوٌْ ٘ههههت العههههدى   -2  

 الخبسع   س  

  
 

 رالقــرا
 

 لح٘ظ ل ضب  اللجٌت  لوبق    

 

 

 هْضْ بث للوٌبق ت -ثبل ب :

 
 

الب٘ئههههت  ههههي طسٗهههه  اإلشههههخساا  ههههٖ بسًههههبه  هحههههْ األه٘ههههت أل ههههساى  خدهههههت  1-

 الوجخوع  

 

 القــرار
حن  سض ُرا الوْضْع  لٖ لجٌت الب٘ئت  ٖ الجلست السببةت ّإحخرث  دة 

حْن٘بث لس عِب إلٖ هجلذ اللل٘ت للعسض ّلن ٗخن السى  لٖ ُرٍ الوةخسحبث 

 حخٔ اٙى  

 

لْسههههبئ  الوخخل ههههت لخدهههههت إقخههههسام بعوهههه  ًههههدّاث  لو٘ههههت ّح ة٘ ٘ههههت  ههههي ا -2

    }ًدّة  ٖ حل هصس    {جوِْزٗت هصس العسب٘ت  ّإشىُبزُب   

 القــرار
  ببلوْا ةت  لٖ  ةد ًدّة     ٖ حل هصس  الخْن٘ت 



 

 
   ظِساّالٌصف  الْاحدةّقد اًخِج اللجٌت هي ل وبلِب  ٔ حوبم السب ت     

  

 

 

 
 وكيل الكلية                                                                         

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة              

 

                         

 ل ى/ نببس حلؤ شٗي الدٗي                        

 

 
 


