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 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 لسابعةا الجلسة
 م25/2/2102 األحد

 

م وفهههههههه  تمههههههههام السهههههههها ة العاشههههههههر   25/2/2102الموافهههههههه   األحههههههههدانهههههههه  فهههههههه  يههههههههوم  
    صههههههههباحاق ق تههههههههم  ئههههههههد اجتمههههههههاع لجنههههههههة شههههههههئون خدمههههههههة المجتمههههههههع وتنميههههههههة البيئههههههههة 

ذلههههههب بمكتههههههب وكيههههههل الكليههههههة لشههههههئون خدمههههههة المجتمههههههع وتنميههههههة ( والخامسههههههة)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 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"  السيد  /  غاد  حسين شرابي  6

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

 ب ضاء اللجنة الحضور دوالترحيب بالساد  
 

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

 المصادقات -بوي:  
 

  م22/0/2102المواف  األحد التصدي   ل  محضر ايجتماع الساب  المنعئد ف  يوم     
 

  القــــــرار  
  

 المصادقــة .    
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  ثانيا الموضوعات :

 . ن تركيب وصيانة الكراسى الموجودة فى الحدائق وطرقات الكميةاالنتهاء م -1
  القــــــرار   

  

 د ممخاطبة مدير الورش لعمل الالز    
 
 .عمل يوم رياضى لمسادة أعضاء هيئة التدريس والطمبة -2

  القــــــرار  

  

 د مخاطبة مدير إدارة رعاية الشباب لمتنظيم لهذا اليوم   
 
 الميـاهفى المبنى الجديـد وكـذلد دورة  المياهدورات  إصالحهاء من استعجال االنت -3

 فى طرقة العميد .
  القــــــرار  

  

 د مخاطبة الجامعة بسرعة االنتهاء من دورات المياة   
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عــادةاالســتدادة مــن كســر الخشــب والحديــد الموجــود بالكميــة  -4 تــدويرها لالســتدادة  وا 

 منها .
  القــــــرار  

  

 د مخاطبة المسئول عن ذلد فى ورش الكمية   
 

 بالشارع الجانبى لمكمية .  إصالحاتمخاطبة رئيس مجمس المدينة لعمل  -5
  القــــــرار  

  

 د مإرسال استعجال لرئيس مجمس المدينة ألجراء الالز    
 

 الربكون ةلمسابقومية كعمل دورات تدريبية لمطالب فى المدارس الخاصة والح -6
  ـــــرارالقـ  

  

تجهيز هذه الزيارات والترتيب عن طريق د./ عصام نبيل لألتصال بهذه المدارس وعمل    
 د  مالالز 

 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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