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 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 الخامسة الجلسة
 م22/1/2012 األحد

 

م وفهههههههه  تمههههههههام السهههههههها ة العاشههههههههر   22/1/2012 الموافهههههههه  األحههههههههدانهههههههه  فهههههههه  يههههههههوم  
    صههههههههباحاق ق تههههههههم  ئههههههههد اجتمههههههههاع لجنههههههههة شههههههههئون خدمههههههههة المجتمههههههههع وتنميههههههههة البيئههههههههة 

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

 -نمية البيئة  و ضوية كل من الساد :لشئون خدمة المجتمع وت

  ضواق   فهيمة ببو المجد  يسوى /دد  السيد 1

  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"  سين شرابي السيد  /  غاد  ح 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:  
 

  م31/12/2017المواف  األحد ساب  المنعئد ف  يوم التصدي   ل  محضر ايجتماع ال    
 

  القــــــرار  
  

 المصادقــة .    
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  ثانيا الموضوعات :
 

اســبقلال اللصــل الدراســن الاــاون لــالمرفر الــن وظا ــة الولرــة مــن اــفارع فطرقــات فال ــدا ق  -1
 فالمالاب فجمرع ال جرات لالولرة .
  القــــــرار  

  
 . المًا فبم بفزرع األامال الن أاضاء اللجوة أ رط المجلس    

 

بولرــخ ةطــة اللصــل الدراســن الاــاون مــن زرــارات ةــارج الولرــة فوــدفات فزرــارات داةــل  -2
 الولرة .

  القــــــرار  

  

 . بم مواقاة الزرارات الةارجرة فالزرارات فالودفات داةل الولرة     
 

م فاهـم 22/2/2212الاقا ـة لالموف رـة فخلـك رـفم  ربم بولرخ الودفات الاقا رة لمااروة قصر -3
 االسبعدادات لخلك الرفم.

  القــــــرار  

  

 . أ رط المجلس المًا فجارى االسبعداد لخلك الرفم     
اسبعجال االث للسرد/ ر رس مجلس مدروة موفف لبصلرح ما بم بوسـرر  لجـفار سـفر الولرـة  -4

 فوظا ة الاارع .
  القــــــرار  

  

 . أ رط المجلس الماً     
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مفابرر ر ع المرا  الجف رة من األرض إلن  دا ق الولرة فزرادبها للبقلرل مـن المرـا  العادرـة  -5
. 

  القــــــرار  
  

 . مةاطلة امرد الولرة لةصفص مفابرر ر ع المراة الجف رة    
 

 ة .لةصفص زرادة أماون الجلفس للطالب  ن طرقات فافارع ف دا ق الولر -6

  القــــــرار  

  

 د مةاطلة امرد الولرة لةصفص زرادة أماون الجلفس للطللة   

 ما رسبجد من أامال : 
 

 
 االواحدة ظهروقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   
 

                        

  وكيل الكلية                                                             
 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                            
 

       

  أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد                                          
 


