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 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ثامنةال الجلسة
 م92/4/9102 األحد

 

م وفهههههههه  تمههههههههام السهههههههها ة العاشههههههههر   92/4/9102الموافهههههههه   األحههههههههدانهههههههه  فهههههههه  يههههههههوم  
    مههههههههة المجتمههههههههع وتنميههههههههة البيئههههههههة صههههههههباحاق ق تههههههههم  ئههههههههد اجتمههههههههاع لجنههههههههة شههههههههئون خد

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

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

 ضواق    فهيمة ببو المجد  يسوى /دد  السيد 0

  ضواق  / جالل  بد المجيد  تلمد السيد د 9

  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

 
بههههههذكر" بسههههههم ح الههههههرحمن الههههههرحيم" وقههههههد بههههههدب السههههههيد بدد/ رئههههههي  اللجنههههههة ا جتمههههههاع   

 والترحيب بالساد  ب ضاء اللجنة الحضور د
 

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

 المصادقات -بو :  
 

  م95/3/9102المواف  األحد التصدي   ل  محضر ا جتماع الساب  المنعئد ف  يوم     
 

  القــــــرار  
  

 صادقــة .الم    
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  ثانيا الموضوعات :
 

إرسال خطاب استعجال لمسيد األستاذ/ رئيس مجمس المدينة بخصوص ترميم  -1
 . التمتوار بجانب الكمية من الشارع بين الكمية والمستشفى

  القــــــرار   
  

 د مجمس المدينةمخاطبة رئيس    
ـــم  إدارةمتابعـــة  -2 ـــد ت ـــة ميمـــا ق ـــورش بالكمي ـــدوير  إعـــادةمـــن  انجـــاز الصـــيانة وال ت

 . المصنفات بداخل الكمية 
  القــــــرار  

  

 د مخاطبة مدير إدارة الصيانة   
 

 .مطموب عمل جرد لمخزن الكهنة الموجود اسفل مبنى قسم تحكم  -3
  القــــــرار  

  

 د عام الكمية بالتفعيلمخاطبة أمين    
 

 .  بخصوص االنتهاء من نظامة أسطح الكمية  -4
   القــــــرار   

  د  عمى ما تم انجازة تتوجه المجنة بالشكر والتقدير لمسيد / رئيس العمال   
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 .  مطموب متابعة أسبوعية لنظامتها الميا بخصوص خزانات  -5
   القــــــرار  

  د مخاطبة مدير إدارة الصيانة    
 

 
 ما يستجد من أعمال : 

 االواحدة ظهرا فى تمام الساعة وقد انتهت اللجنة من أعماله  
 

                        

 وكيل الكلية                                                              
 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                            
 

       

  أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد                                          
 

 

 

 


