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 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 الحادية عشر الجلسة
 م92/7/9102 األحد

 

م وفهههههههه  تمههههههههام السههههههههاعة العاشههههههههر   92/7/9102الموافهههههههه   األحههههههههدانهههههههه  فهههههههه  يههههههههوم  
    تمههههههههع وتنميههههههههة البيئههههههههة صههههههههباحاق ق تههههههههم عئههههههههد اجتمههههههههاع لجنههههههههة شههههههههئون خدمههههههههة المج

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

 -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وعضوية كل من الساد :

 عضواق   فهيمة ببو المجد عيسوى /دد  السيد 0

 عضواق  / جالل عبد المجيد عتلمد السيد د 9

 عضواق  محمد صالح طابور/ دالسيد د 3

 عضواق  مختار بحمد عل  محمد/ دالسيد د 4

 عضواق  عصام نبيل بحمد عبد العزيز/ دالسيد د 5

 " سكرتير للجنة"   بمير  السيد بركاتالسيد  /   6

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

 والترحيب بالساد  بعضاء اللجنة الحضور د
 

 -ثم بدب سيادت  بعرض ومناقشة جدول األعمال عل  النحو التال  : 
 

 المصادقات -بو :  
 

  م94/6/9102المواف  األحد التصدي  عل  محضر ا جتماع الساب  المنعئد ف  يوم     
 

  القــــــرار  
  

 ـة .المصادقـ    
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  ثانيا الموضوعات :

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

 
 القــــــرار

 تم إرسال خطاب إستعجال لمسيد األستاذ/ رئيس مجمس المدينة . 
 

الكمية الجديد والقديم وصيانة الثالجات الموجودة متابعة إصالح كراسي مجمس  -2
 باألقسام العممية . 

 

 القــــــرار
 

دارة الــورش برــرورة إصــالح كراســي مجمــس الكميــة الجديــد إل ثــاني اســتعجال     
دارة الصيانة بررورة عمل صيانة لمثالجاتوالقديم   . وا 

 

لجديـد وكـذلد دورة الميـاه استعجال االنتهاء من إصالح دورات المياه فى المبنى ا -3
 فى طرقة العميد .

 

 القــــــرار
 

 في طرقة العميدإرسال إستعجال لمجامعة بررورة إصالح دورة المياة 
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 متابعة أماكن جموس الطالب في الطرقات والصيانة . -4
 القــــــرار
الورش بالكمية لعمل الالزم نحو صيانة تكميف أعراء المجنة بررورة متابعة 

عداد هذه األماكن وتجهيزهاو   ا 
 . مبرد غير سميم أي االهتمام بالمبردات بالكمية وتصميح متابعة -5

 القــــــرار
الصيانة بالكمية لعمل الالزم بالنسبة تكميف أعراء المجنة بررورة متابعة 

 لممبردات
 

 
 يستجد من أعمال : ما 

 

 اة ظهرالواحدوقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   
 

                        
 

 وكيل الكلية                                                              
 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                            
 

       

  عبد الناصر عبد الجواد محمد أ.د/                                          
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