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 محضر اجتماع
 ة البيئةلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمي

 لثةالثا الجلسة
 م26/11/2112 األحد

 

م وفههههههه  تمهههههههام السههههههها ة العاشهههههههر   26/11/2112الموافههههههه   األحهههههههدانهههههههم فههههههه  يهههههههوم  
    صههههههههباحاق ق تههههههههم  ئههههههههد اجتمههههههههاع لجنههههههههة شههههههههئون خدمههههههههة المجتمههههههههع وتنميههههههههة البيئههههههههة 

( وذلههههههب بمكتههههههب وكيههههههل الكليههههههة لشههههههئون خدمههههههة المجتمههههههع وتنميههههههة لثههههههةالثا)الجلسههههههة 
وكيههههههل الكليههههههة   -أ.د /  بههههههد الناصههههههر  بههههههد الجههههههواد محمههههههد البيئههههههة برئاسههههههة السههههههيد 

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

  ضواق   فهيمة أبو المجد  يسوى /.د  السيد 1

  ضواق  / جالل  بد المجيد  تلم. السيد د 2

  ضواق  محمد صالح طابور/ .السيد د 3

 ضواق   مختار أحمد  ل  محمد/ .السيد د 4

  ضواق   صام نبيل أحمد  بد العزيز/ .السيد د 5

 " سكرتير للجنة"  السيد  /  غاد  حسين شرابي  6

 
وقههههههد بههههههدأ السههههههيد أ.د/ رئههههههيس اللجنههههههة ايجتمههههههاع بههههههذكر" بسههههههم   الههههههرحمن الههههههرحيم"   

 والترحيب بالساد  أ ضاء اللجنة الحضور .
 

 -النحو التال  :ثم بدأ سيادتم بعرض ومناقشة جدول األ مال  ل   
 

 المصادقات -أوي:  
 

  م29/11/2112المواف  األحد التصدي   ل  محضر ايجتماع الساب  المنعئد ف  يوم     
 

  القــــــرار  
  

 المصادقــة .    
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  ثانيا الموضوعات :
 

 .  اقتراح بناء مبنى لمصيانة بالكمية -1
  القــــــرار  

  

 . احاالقتر هذا الموافقة    
توسع فى التدريب الصيفى ليشمل خدمات كميات الجامعة من متطمبات الكترونية  حاقترا -2

 وخشبية .
  القــــــرار  

  

 . هذا األقتراحالموافقة    
 

 . لوحه لمكمية ) عمى بوابتى الدخول والخروج ( عملقيام التدريب الصيفى ب اقتراح -3
  القــــــرار  

  

 . قتراحاالهذا الموافقة    
 

اقتراح عمى التدريب الصيفى يقوم بعمل لوحات ارشادية ولوحات زيتية عمى طرقات  -4
 وشوارع الكمية . 

  القــــــرار  
  

 . االقتراحهذا الموافقة    
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 زرع عمى مداخل وشوارع الكمية . فازاتاقتراح شراء  -5

  القــــــرار  
  

 . االقتراحهذا الموافقة    
 

 شترا  مع رعاية الشباب فى عمل يوم رياىى لطباب الكمية .باال -6
  القــــــرار  

  

 . االقتراحهذا الموافقة    
 

 م . 8/12/2117-3لمكمية من  الثاني البيئياقتراح عمل األسبوع  -7
  القــــــرار  

  د

 . االقتراحهذا الموافقة    
 

 عمى سرعة صيانة دورات المياة بالكمية . حث إدارة الكمية والجامعة -8
  القــــــرار  

  

 . سرعة صيانة دورات المياة بالكميةبمناشدة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكمية    
 

اقتراح قيام التدريب الصيفى عمى إعادة تدوير المخمفات الخشبية والحديدية واألجهزة  -9
  الموجودة فى مخازن الكمية . 

  ــــرارالقــ 
  

 . االقتراحهذا الموافقة    
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 ما يستجد من أعمال : 
 

 
 االواحدة ظهروقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   
 

                        

 وكيل الكلية                                                              
 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                            
 

       

  أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد                                          
 


