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 محضر اجتماع
 المجتمع وتنمية البيئة لجنة شئون خدمة
 الرابعة الجلسة

 م13/32/2132 األحد
 

م وفههههههه  تمهههههههام السههههههها ة العاشهههههههر   13/32/2132الموافههههههه   األحهههههههدانهههههههم فههههههه  يهههههههوم  
    صههههههههباحاق ق تههههههههم  ئههههههههد اجتمههههههههاع لجنههههههههة شههههههههئون خدمههههههههة المجتمههههههههع وتنميههههههههة البيئههههههههة 

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

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

  ضواق   فهيمة ببو المجد  يسوى /دد  السيد 3

  ضواق  / جالل  بد المجيد  تلمد السيد د 2

  ضواق  محمد صالح طابور/ دالسيد د 1

  ضواق  ر بحمد  ل  محمدمختا/ دالسيد د 4

  ضواق   صام نبيل بحمد  بد العزيز/ دالسيد د 5

 " سكرتير للجنة"  السيد  /  غاد  حسين شرابي  6

 
وقههههههد بههههههدب السههههههيد بدد/ رئههههههيس اللجنههههههة ايجتمههههههاع بههههههذكر" بسههههههم   الههههههرحمن الههههههرحيم"   

 والترحيب بالساد  ب ضاء اللجنة الحضور د
 

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

 المصادقات -بوي:  
 

  م26/33/2132المواف  األحد التصدي   ل  محضر ايجتماع الساب  المنعئد ف  يوم     
 

  القــــــرار  
  

 المصادقــة .    
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  ثانيا الموضوعات :
 

بالشارع الجانبى  عمل اصالحاتمخاطبة رئيس مجمس المدينة بخصوص  -1
 . لمكمية

 

  القــــــرار  
  

  . إرسال استعجال لرئيس مجمس المدينة ألجراء الالزم    
 

 . الحدائقمن تركيب وصيانة الكراسى الموجودة فى طرق الكمية و  االنتهاء -2
  القــــــرار  

  

  . مخاطبة مدير الورش لعمل الالزم    
 

الكمية بالتعاون مع  وطرق الحدائقعمل يوم خدمة عامة لمطالب لتجميل  -3
 . اتحاد الطمبة 

  القــــــرار  
  

  . مخاطبة مدير إدارة رعاية الشباب لتنظيم هذا اليوم    
 

 عمل يوم رياضى لمسادة أعضاء هيئة التدريس والطمبة .  -4
  القــــــرار  

  

  . مخاطبة مدير إدارة رعاية الشباب لتنظيم هذا اليوم    
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عادة تدويرها  من االستفادة -5  لالستفادةكسر الخشب والحديد الموجود بالكمية وا 
 منها . 

  القــــــرار  
  

 . ل عن ذلك فى ورش الكميةئومخاطبة المس    
 

دورة فى المبنى الجديد وكذلك  المياه اتاالنتهاء من إصالح دور  لااستعج -6
 فى طرقة العميد . المياه

  القــــــرار  
  

  . المياهمعة بسرعة االنتهاء من دورات مخاطبة الجا    
 

 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                                          
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