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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 األولًالجلسة 

 م 82/01/8102  األحد
 

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحاً ً  82/01/8102الموافق   األحدانه فى ٌوم      

تم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة )الجلسة األولً ( وذلك بمكتب 

السٌد أحمد أٌمن وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة . برئاسة السٌد أ.د / 

  -ل الكلٌة  وعضوٌة كل من السادة:وكٌ .  السٌد عمٌره

 عضواً             سعٌد علً الصٌرفًالسٌد أ.د/  1

 عضواً             عتلم المجٌد عبد جالل/ د.أ السٌد 8

 عضواً             حسن الوهاب عبد نرمٌن/ د السٌد 3

 عضواً             هانً أحمد الجوهريالسٌد د/  4

 عضواً              د/ مختارأحمد علً السٌد  5

 سكرتٌر اللجنة       أمٌرة السٌد بركات   6

 

وقد بدأ السٌد أ.د/ رئٌس اللجنة االجتماع بذكر" بسم هللا الرحمن الرحٌم" والترحٌب    

هللا علً األمة  بالسادة أعضاء اللجنة الحضور والتهنئة بحلول عٌد األضحً المبارك أعادة

 سالمٌة بالخٌر والٌمن والبركات .اإل

 -ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة جدول األعمال على النحو التالى : 
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 أوالً : موضوعات اإلحاطة : 

  06/01/8102بخصوص ورشة العمل عن " إختبار البرمجٌات " ٌوم الثالثاء  -0
 

 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 
 

 م80/01/8102بخصوص إفتتاح المعرض الفنً بالكلٌة ٌوم  -8
 

 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 
 

م إلً مدرسة 88/01/8102بخصوص القافلة التً تمت ٌوم اإلثنٌن الموافق  -3
 المتفوقٌن للعلوم والتكنولوجٌا بسرس اللٌان . 

 

 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 
 

ندوة بٌت العٌلة التً عقدت بالكلٌة ٌوم الثالثاء الموافق  بخصوص  -4
 م .83/01/8102

 

 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 
 

بخصوص ٌوم لتجمٌل الكلٌة من العاملٌن بها ٌوم األربعاء الموافق   -5
 م .84/01/8102
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 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 
 

التربٌة الفكرٌة للكلٌة ٌوم الخمٌس الموافق بخصوص زٌارة مدرسة   -6
 م .85/01/8102

 

 رارـــــــــــالق
 

 أحٌط أعضاء اللجنة علماً 
 

 

 موضوعات للمناقشة  -ثانٌاً :

 بخصوص حالة الجرار الزراعً لوحدة الحدائق بالكلٌة . -0
 

 رارـــــــــــالق
 

 . مطلوب تأجٌر جرار زراعً من الجامعة لزوم العمل بوحدة الحدائق بالكلٌة         
 

 الحدائق بالكلٌة .  -8
 

 رارـــــــــــالق
 

  تزٌٌن الحدائق وتهذٌب الحشائش بها مع وضع صنادٌق للقمامة بها .   
 

 مبانً األقسام العلمٌة بالكلٌة . -3
 

 رارـــــــــــالق
 

 . بالنباتات وتزٌٌن مكاتب أعضاء هٌئة التدرٌس النباتات الزراعٌةتزوٌد األقسام        
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 مكاتب العاملٌن بالكلٌة . -4
 

 رارـــــــــــالق
 

 تزوٌد مكاتب العاملٌن بالكلٌة بالنباتات الزراعٌة  .    
 

 تقنٌة تجمٌع القمامة وتصنٌفها وكٌفٌة اإلستفادة منها . -5
 

 رارـــــــــــالق
 

وهذا ٌعتبر وبٌعها لصالح العمال بالكلٌة إقتراح لتصنٌف صنادٌق القمامة      
 مشروع لتحسٌن دخل العمال بالكلٌة وتشجٌع لهم ألداء عملهم .

 

 تجهٌز أرضٌة المالعب بالكلٌة . -6
 

 رارـــــــــــالق
 

لتجهٌز لمخاطبة وزارة الشباب والرٌاضة متابعة الطلب المقدم لرئٌس الجامعة         
 أرضٌة الملعبٌن بالكلٌة .

 

 اإلستفادة من المشتل الموجود خلف الورش  -7
 

 رارـــــــــــالق
 

مع تطوٌر اإلعتناء بالمشتل خارجٌاً حٌث أن الشكل الخارجً للمشتل غٌر الئق       
 .عملة 
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 ثالثاً : ما ٌستجد من أعمال :
 

  تشكٌل لجنة برأسة أ.د / وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة
أحمد علً ، د/ ، د/ مختارالبٌئة وكالً من د/ هانً أحمد الجوهري 

نرمٌن عبد الوهاب للمرور علً كافة المبانً بالكلٌة للوقوف علً 
  جمٌع السلبٌات الموجودة بالكلٌة ووضع مقترحات لحلها .

 

  من أعمالها فى تمام الساعة الثانٌة عشر ظهراً  .وقد انتهت اللجنة   

 

 ،،،،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام

                                                                        

 

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 

 أ .د/أ مين الس يد امحد الس يد معريه

 


