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 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 الثانية الجلسة
 م29/01/2102 األحد

 

م وفههههههه  تمهههههههام السههههههها ة العاشهههههههر   29/01/2102الموافههههههه   األحهههههههدم انههههههه  فههههههه  يهههههههو 
    صههههههههباحاق ق تههههههههم  ئههههههههد اجتمههههههههاع لجنههههههههة شههههههههئون خدمههههههههة المجتمههههههههع وتنميههههههههة البيئههههههههة 

( وذلههههههب بمكتههههههب وكيههههههل الكليههههههة لشههههههئون خدمههههههة المجتمههههههع وتنميههههههة الثانيههههههة)الجلسههههههة 
وكيههههههل الكليههههههة   -البيئههههههة برئاسههههههة السههههههيد بدد /  بههههههد الناصههههههر  بههههههد الجههههههواد محمههههههد 

 -خدمة المجتمع وتنمية البيئة  و ضوية كل من الساد : لشئون

  ضواق   فهيمة ببو المجد  يسوى /دد  السيد 0

  ضواق  / جالل  بد المجيد  تلمد السيد د 2

  ضواق  محمد صالح طابور/ دالسيد د 3

  ضواق  مختار بحمد  ل  محمد/ دالسيد د 4

  ضواق   صام نبيل بحمد  بد العزيز/ دالسيد د 5

 " سكرتير للجنة"  السيد  /  غاد  حسين شرابي  6

 
وقههههههد بههههههدب السههههههيد بدد/ رئههههههيس اللجنههههههة ايجتمههههههاع بههههههذكر" بسههههههم   الههههههرحمن الههههههرحيم"   

 والترحيب بالساد  ب ضاء اللجنة الحضور د
 

 -ثم بدب سيادت  بعرض ومناقشة جدول األ مال  ل  النحو التال  : 
 

 المصادقات -بوي:  
 

  م24/9/2102المواف  األحد محضر ايجتماع الساب  المنعئد ف  يوم التصدي   ل      
 

  القــــــرار  
  

 المصادقــة .    
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  ثانيا الموضوعات :
 

إرسال خطاب استعجال ثانى لمسيد/ األستاذ رئيس مجمس مركز ومدينة منوف فى شأن  -1
 الحفر بجانب الكمية والذي ساعد عمى تشققات السور . 

  ــــرارالقــ  
  

 الموافقة عمى إرسال خطاب لسرعة عمل المطموب من سيادتو .   
 

بخصوص صيانة األجيزة المتواجدة بالمخازن مع تدوير جميع القطع الخشبية التى فوق  -2
 أسطح ومخازن الكمية . 

  القــــــرار  
  

 . الصيانة والورش االنتاجية لمقيام العادة تدوير ىذه المخمفات    
 

 بخصوص فتح دورة مياه فى المبنى الجديد .  -3
  القــــــرار  

  

 . إدارة الصيانة ورئيس العمال بالتنفيذ    
 

عمال  -4 بخصوص العمل عمى توسع مجال الصيانة فى األجيزة الكيربية وااللكترونية وا 
 أخرى . 

  القــــــرار    
  

 . يرباء بالكميةمطموب مبتى مستقل لمصيانة عمومًا بجوار محطة الك    
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 بخصوص تنظيم لوحات الشرف لمسادة األساتذة ووكالء الكمية ورؤساء األقسام . -5

  القــــــرار  
  

 . تكميف الورش بالكمية بيذا العمل    
 
 بخصوص واجبات كل عضو فى المجنة بالنسبة لمظير الكمية .  -6

  القــــــرار  
  

 . اعى معاً موافقة عمى أن يكون العمل جم    
 

 ما يستجد من أعمال : 
 

 
 االواحدة ظهروقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   
 

                        

 وكيل الكلية                                                              
 

 ون خدمة المجتمع وتنمية البيئةلشئ                                                            
 

       

  أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد                                          
 
 
 

 


