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 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 العاشرة الجلسة
 م42/6/4102 األحد

 

شههههههههرة  م وفهههههههه  تمههههههههام السهههههههها ة العا42/6/4102الموافهههههههه   األحههههههههدانهههههههه  فهههههههه  يههههههههوم  
    صههههههههباحاق ق تههههههههم  ئههههههههد اجتمههههههههاع لجنههههههههة شههههههههئون خدمههههههههة المجتمههههههههع وتنميههههههههة البيئههههههههة 

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

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

  ضواق   فهيمة ببو المجد  يسوى /دد ةالسيد 0

  ضواق  / جالل  بد المجيد  تلمد السيد د 4

  ضواق  محمد صالح طابور/ دالسيد د 3

  ضواق  مختار بحمد  ل  محمد/ دالسيد د 2

  ضواق   صام نبيل بحمد  بد العزيز/ دالسيد د 5

 " سكرتير للجنة"   بميرة السيد بركاتالسيدة /   6

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

 والترحيب بالسادة ب ضاء اللجنة الحضور د
 

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

 المصادقات -بوي:  
 

  م42/5/4102اف  المواألحد التصدي   ل  محضر ايجتماع الساب  المنعئد ف  يوم     
 

  القــــــرار  
  

 المصادقــة .    
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  ثانيا الموضوعات :

بخصوص المشاركة في المسابقة الدولية لمتعرف عمي األلغام والمتفجرات  -1
األرضية والتي ستقام نيائياتيا بمدينة برج العرب باإلسكندرية خالل الفترة من 

  . 8112أغسطس من العام الجاري  5إلي  3
 القــــــرار

 . أحيط أعضاء المجنة عمما       
 

وصيانة الثالجات الموجودة متابعة إصالح كراسي مجمس الكمية الجديد والقديم  -8
 .  باألقسام العممية

 

 القــــــرار
 

استعجال إدارة الورش بضرورة إصـالح كراسـي مجمـس الكميـة الجديـد والقـديم      
دارة و   . لمثالجات الصيانة بضرورة عمل صيانةا 

 

متابعة الخطاب الموجو ألمين الكمية بضرورة عمل جرد لمخزن الكينة  -3
 الموجود أسفل مبنى قسم تحكم .

 

 القــــــرار
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تكميف أعضاء المجنة بمتابعة جرد مخزن الكينة الموجود أسفل مبنى قسم   
 . تحكم

 
 
 
 

 متابعة أماكن جموس الطالب في الطرقات والصيانة . -4
 ـــرارالقـــ
الورش بالكمية لعمل الالزم نحو صيانة تكميف أعضاء المجنة بضرورة متابعة 

عداد ىذه األماكن وتجييزىا  وا 
 . مبرد غير سميم أي االىتمام بالمبردات بالكمية وتصميح متابعة -5

 القــــــرار
الصيانة بالكمية لعمل الالزم بالنسبة تكميف أعضاء المجنة بضرورة متابعة 

 تلممبردا
 

 .إعادة تدوير المصنفات بداخل الكمية في إدارة الصيانة وورش الكمية  متابعة -6
 القــــــرار

تكميف أعضاء المجنة بضرورة متابعة إدارة الصيانة وورش الكمية في إعادة تدوير 
 المصنفات بداخل الكمية .

 يستجد من أعمال : ما 
 

 االواحدة ظهروقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   
 

                        

 وكيل الكلية                                                              
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 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                            
 

       

  أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد                                          
 


