
 محضر اجتماع
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 العاشرة الجلسة
 م18/6/7112 األحد

 
م و ههههههه  تمهههههههام السههههههها ة 18/6/7112الموا ههههههه   األحهههههههدانهههههههم  ههههههه  يهههههههوم  

العاشههههههرة والناههههههت  اههههههباحال ل تههههههم   ههههههد اجتمههههههاع لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة 
( وذلههههههه  بملتههههههه  وليههههههه  التاسهههههههعةالمجتمهههههههع وتنميهههههههة البيئهههههههة  الجلسهههههههة 

لليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع وتنميهههههة البيئهههههة برئاسهههههة السهههههيد   د /  بهههههد ال
وليههههه  اللليهههههة لشهههههئون خدمهههههة المجتمهههههع   -النااهههههر  بهههههد الجهههههواد محمهههههد 

 -وتنمية البيئة  و ضوية ل  من السادة:

  ضوال   مجدي  بد الستار قط  السيد   د/ 1

  ضوال  د/  سامة  وزي زهرانالسيد  7

  ضوال    السيد د/ إيها   زيز خلي 3

  ضوال  السيد د/ جال   بد المجيد  تلم 4

  ضوال   حمد السيد  رغ السيد د/  5

 " سلرتير للجنة"  السيدة /  غادة حسين شرابي  6

 
وقههههههد بههههههد  السههههههيد   د/ رئههههههيس اللجنههههههة ا جتمههههههاع بههههههذلر" بسههههههم   الههههههرحمن   

 الرحيم" والترحي  بالسادة   ضاء اللجنة الحضور  
 
م بعهههههرا ومناقشهههههة جهههههدو  األ مههههها   لههههه  النحهههههو التهههههال  ثهههههم بهههههد  سهههههيادت 
:- 

 
 الماادقات - و :  

 
الموا   األحد التادي   ل  محضر ا جتماع الساب  المنع د    يوم     

  م78/5/7112
 

  القــــــرار  
 المصادقــة .    
 
 
 
 

 



  ثانيا الموضوعات :
 

بيئيـة بالاامةـة باـمن مـا تــم الكتـا  الـرارد مـن اردارل الةامـة لمماـررلا  ال -1
مناقاــتة بــالمامس ا لمــم لماامةــا  رــرل الماــررلا  المن ــ ل بالاامةــة 

م تاريخة ر لك التم يتم تن ي ىا خالل الةـام المـالم تم ر 4112من يرنير 
القــادم رالمومــر  بيــان بالماــررلا  التـــم اــيتم تن يــ ىا بالاامةــة رتـــم 

 م .  01/6/4118
  القــــــرار  

 
 تراد ماررلا  لد  الكمية خارايا رلكن تراد داخل الكمية دررا  مختم ة ال    

فم الةمرم ا لكتررنية را تصاال  رالراابا  رالتركم رتراد بررتركرال  
 . ربةض من الاركا ينداة التةارن مع كميا  

 
الكتــــا  الــــرارد مــــن اردارل الةامــــة لمماــــررلا  البيئيــــة بالاامةــــة باــــمن  -4

تــم خمصــ  الييــا نتــائر المــحتمر ا رل رــرل البيئــة رالتنميــة الترصــيا  ال
الماــتدامة رخدمــة الماتمــع برلايــة فاــيمة ارمــام ا كبــر ررئــيس اامةــة 

 ا زىر بالتنايق مع الرزارا  / الايا  المةنية لت ةيل الترصيا  . 
 

  القــــــرار  
  

 . أريو المامس لمما      
 
 
 
 
 



.د/ نائـ  رئـيس الاامةـة لاـئرن خدمـة الماتمـع  الكتا  الرارد مـن الاـيد أ -0
رتنميــة البيئــة باــمن الترايــة نرــر لــدم قيــام مركــز الخدمــة الةامــة بكميــتكم 

يـر غالمرقرل بترقيع أية بررتركـرال  مـع أ  اكاديميـا  أر مةاىـد أر مراكـز 
راصــــمة لمــــم تــــراخيط مزارلــــة أناــــوة تةميميــــة مــــن المامــــس ا لمــــم 

 م الةالم . لماامةا  أر رزارل التةمي
 

  القــــــرار  
  

 . يرفع لألقاام الةممية بالكمية    
 
الكتا  الرارد من الاـيد أ .د/ لميـد كميـة التربيـة باـبين الكـرم باـمن دلـرل  -2

الاـــيد أ .د/ ركيـــل كميـــة الينداـــة لاـــئرن خدمـــة الماتمـــع رتنميـــة البيئـــة 
ــدرلم  رالاــادل ألاــائ ىيئــة التــدريس لراــرر المــحتمر الةممــم الاــابع ال

 الثالث بةنران :
 " التربية الرادانية فم الماتمةا  الةربية فم ارئ الترديا  المةاصرل "

 م .  4117أكتربر  10-11فم ال ترل من 
  القــــــرار  

  
 . ا قاام الةممية بالكميةقرر المامس لرض ى ا المحتمر لمم اميع     
 
 
 
 
 
 



ئـيس الاامةـة لاـئرن خدمـة الماتمـع الكتا  الرارد مـن الاـيد أ .د/ نائـ  ر  -5
رتنمية البيئة بامن التنبيـة لمـم الاـادل المختصـين ترـ  أاـرات اـيادتكم 
باالنتظـــام بصـــ ة درريـــة اـــيريا  بةقـــد ااتمالـــا  لممراكـــز رالررـــدا   ا  
ـــم  ـــتكم المـــرقرل راراـــال مرااـــر ماـــالس االدارا  ف الوـــابع الخـــاط بكمي

مالــا  باــكل منــتظم رماــتمر المراليــد القانرنيــة ريــث أن لــدم لقــد اات
 لمامس االدارل يترت  لمية اآلتم : 

 لدم االلتزام بمركام الالئرة الداخمية لممراكز  -1
 لدم المتابةة الماتمرل  لمال المركز  -4
 لدم لدم لرض المراايع الخاصة بالمركز لمم مامي االدارل  -0
 لدم ترقيق اىدات المركز  -2
 لتم ترااة المركز لدم راع رمرل لممااكل ا -5
م لممراكـز أر الررـدل  4116/4117لرض الراـا  الختـامم لمةـام المـالم  -6

 لمم مامس االدارل رمرافاتنا بصررل منو بةد ا لتماد .
  القــــــرار  

  
قرر المامس ااتمرار رانتظام انةقاد المامس لكل مركز ررردل  ا  الوابع     

 .  نتاج رالررط الدائم لمم زيادتويحد  الم زيادل ا مما الخاط ايريا
 

الكتا  الرارد من الايد أ . د/ نائ  رئـيس الاامةـة لاـئرن خدمـة الماتمـع  -6
باــمن ا اتمـــاى الــ   لقـــد مـــع ا ترــاد الةـــام لنقابـــا  لمــال مصـــر فـــم 

م بمن تقرم كل الـرزارا  كـل فيمـا يخصـة باالىتمـام بموالـ   42/2/4117
ـــار أن النقابـــا  ىـــم التنظـــيم الراـــمم النقابـــة الةامـــة لةمـــال م صـــر بملتب

 الارلم ال   ترلاه الدرلة رتيتم بائرنو . 
  القــــــرار  

  
 . أريو المامس لمما      



الكتا  الرارد من الايد أ . د/ نائ  رئـيس الاامةـة لاـئرن خدمـة الماتمـع  -7
درل بامن ارراوة بـمن مركـز الاـرق ا راـو ارقميمـم لمنظـائر الماـةة لمـ

 الةربية ايقرم بتنظيم رراة لمل فم ماال : 
 " ورق رماية البيئة من الممرثا  اراةالية رالكيميائية رتقييم ا ثر البيئم"

 م . 17/8/4117-10فم ال ترل من 
  القــــــرار  

  
 . لمم ا قاام الةممية بالكمية  الرراةقرر المامس لرض ى ه     
 

لايد أ . د/ نائ  رئـيس الاامةـة لاـئرن خدمـة الماتمـع الكتا  الرارد من ا -8
أمانـة  –الكتا  الرارد من مـدير المدينـة الماـرت الةـام لمـم الاـائزل  بامن

المممكة ا ردنية الياامية بامن ارلالن لن اـائزل الممـك  –لمان الكبر  
 م. 4117/4118لبداهلل الثانم ابن الراين ربداى 

  القــــــرار  
 . المامس الةرض لمم ا قاام الةممية بالكمية قرر    
 
الكتا  الرارد من الايد أ . د/ نائ  رئـيس الاامةـة لاـئرن خدمـة الماتمـع  -9

بامن ما ررد من ا ارل الاميررية الترنياية بالقـاىرل رالمتاـمن أن رزارل 
الائرن الدينية بالاميرريـة الترنياـية تةمـن لـن فـت  بـا  التراـ  لنيـل " 

ىــ 1209رنس الةالميـة لمدرااـا  اراـالمية " فـم دررتيـا الةااـرل اائزل تـ
 –رال رناـــــية  –م بالمغـــــا  الـــــثالث                     الةربيـــــة  4117/

رارناميزية ( لمم أن يكـرن خخـر مرلـد لتقـديم ومبـا  الترااـي  ىـر يـرم 
 م. 4117ابتمبر  01

 
  القــــــرار  

 . م الةممية بالكميةقرر المامس الةرض لمم ا قاا    



 ما ياتاد من ألمال : 
 
 

 االواحدة ظهروقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   
 

                        
          


