محضـــــــــــــر اجتمــــــبع
لجنت شئىن خدمت المجتمع وتنميت البيئت
بجلستهب العبديت المنعقدة بتبريخ 2013 / 11 / 10
*****************
ي َٛاالحذ اٌّٛافك
اجزّؼذ ٌجٕخ شئ ْٛخذِخ اٌّجزّغ ٚرّٕيخ اٌجيئخ
2013 /11 /10
في رّبَ اٌغبػخ اٌحبديخ ػشش صجبحب ثشئبعخ اٌغيذ األعزبر اٌذوزٛسِ /ز ٌٝٛػجذ
اٌؼظيُ ِزٚ ٌٝٛويً اٌىٍيخ يشئ ْٛخذِخ اٌّجزّغ ٚرّٕيخ اٌجيئخ ِٚمشس اٌٍجٕخ
ٚػعٛيخ وً ِٓ اٌغبدح -:
لغُ اٌفيــــــضيـبء
أ .د ِ /حغٓ ِحّذ ثشوبد
أ .د ٘ /بٌخ فٛص ٜحغٓ سصق لغُ اٌىيّيـــــــبء
أ .د ِ /حّٛد حغيٓ ػشّب ٜٚلغُ اٌجيٌٛـٛجيـب
أ .د  /ػجذ اٌؼضيض ٌطف ٝػجذ اٌذايُ لغُ اٌجيٌٛـٛجيـب
أ .د  /حغٓ فشيذ اٌمبظ ٝلغُ إٌجـــــــــبد
أ .د  /عؼبد عٍيّبْ اٌفم ٝلغُ إٌجـــــــــبد
لغُ ػٍُ اٌحيٛاْ
ا .د  /ػجيش ػجذ اٌحّيذ ػٍُ اٌذيٓ
أِيــــٓ اٌٍجٕــــخ
أ / .يبعــش إٌحـبط ػٍـٛاْ
 ٌُٚيحعش وال ِٓ-:
أ .د  /ػجذ إٌبصش ِغؼٛد عبٌُ لغُ اٌشيبظيــبد
أ .د  /أِيشح ِحّٛد حغٕيٓ لغُ اٌىيّيـــــــبء
ثذأ اٌغيذ األعزبر اٌذوزٛس سئيظ اٌٍجٕخ " ثغُ هللا اٌشحّٓ اٌشحيُ ٚاٌصالح
ٚاٌغالَ ػٍ ٝعيذٔب ِحّذ صٍ ٝهللا ػٍيخ ٚعٍُ " ٚثذأ إٌظش في اٌّٛظٛػبد اٌزبٌيخ:
- 1اٌّٛظٛع
اٌزصذيك ػٍِ ٝحعش اٌجٍغخ إٌّؼمذح في 2013 /10 /7
اٌمــــشاس
صبدق اٌّجٍظ ػٍِ ٝب جبء ثّحعش اجزّبع اٌٍجٕخ ثجٍغزٙب إٌّؼمذح ثزبسيخ
.2013 /10 /7

- 2اٌّٛظٛع
ِٕبلشخ اٌخطبة اٌّمذَ ِٓ أ.د ِ /حّذ حغٓ ِٕب األعزبر اٌّزفشؽ
ثمغُ ػٍُ اٌحيٛاْ ثخصٛص ػمذ ٔذٚح رحذ ػٕٛاْ "األخطبس اٌجيئيخ

اٌّغججخ ٌألٚساَ ف ٝإلٍيُ اٌذٌزب" ٚاٌز ٝيحبظش٘ب ٔخجٗ ِٓ األعبرزح
اٌّزخصصيٓ ف٘ ٝزا اٌّجبي.
اٌمــــــشاس
سحجذ اٌٍجٕخ ٚٚافمذ ػٍ ٝػمذ إٌذٚح ي َٛاألسثؼبء اٌّٛافك
 2013 /12 /11رحذ اٌّحبٚس االريخ -:اعزخذاَ إٌبٔٛرىٌٕٛٛج ٝفٝ
اٌىشف ػٓ االٚساَ – رأثيش ِخبغش اٌؼًّ وّغججبد ٌجؼط االٚساَ فٝ
ِصش – اٌغزاء ٚػاللزخ ثبالٚساَ – اٌٍّٛثبد اٌىيّيبئيخ ف ٝاٌجيئخ ٚػاللزٙب
ثبالٚساَ – اعزخذاَ ثؼط إٌّزجبد اٌطجيؼيخ ف ٝاٌغزاء ٌٍٛلبيخ ِٓ
االٚساَٚ .يحبظش إٌذٚح وً ِٓ  -:أ.د  /حغٓ ػضاص ٜأعزبر اٌىيّيبء
اٌحي ٜٛثبٌجبِؼخ األِشيىيخ  -أ.د  /خبٌذ يبعيٓ اعزبر اٌغّيبد ثبٌّشوض
اٌمٌٍ ِٝٛجحٛس اٌضساػيخ  -أ.د  /عيذ عبٌُ اعزبر إٌّبػخ ثمغُ ػٍُ
اٌحيٛاْ وٍيخ اٌؼٍ َٛغٕطب  -أ.د ٚ /جيذح ػجذ اٌشحّٓ ٔٛس اعزبر غت
اٌّجزّغ اٌّجزّغ ٚاٌجيئخ ٚغت اٌصٕبػبد ثطت ػيٓ شّظ  -أ.د  /صبفٝ
ٔبص شٍج ٝاعزبر ٚسئيظ لغُ اٌصحخ اٌؼبِخ ٚغت اٌّجزّغ ثطت غٕطب .
- 3اٌّٛظٛع
ِحّذ ثشٚد ٘يىً
ِٕبلشخ اٌخطبة اٌّمذَ ِٓ أ.د /
األعزبراٌّزفشؽ ثمغُ اٌجيٌٛٛجيب ثخصٛص ػمذ ٔذٚح ػٍّيخ ػٓ " إٌيبصن
ٚرأثيشارٙب اٌجيئيخ ػجش اٌؼصٛس اٌجيٌٛٛجيخ.
اٌمــــشاس
ٚافمذ اٌٍجٕخ ػٍ ٝأْ يحذد اٌّيؼبد ثبالرفبق ثيٓ أ.د ٚ /ويً اٌىٍيخ ي شئْٛ
خذِخ اٌّجزّغ ٚرّٕيخ اٌجيئخ  ،أ.د ِ /حّذ ثشٚد ٘يىً .
- 4اٌّٛظٛع
إحبغخ اٌٍجٕخ ػٍّب ثبجزّبع ٌجٕخ األصِبد ٚاٌىٛاسس  ٚرمشيش ػٓ
اٌذٚسح اٌزذسيجيخ اٌخبصخ ثخطخ اإلخالء ٌّجٕ ٝاٌىٍيخ ِٚب رُ رٕفيزٖ ِٓ
اخالء ٌّجٕ ٝاٌىيّيبء ثبٌزؼبِ ْٚغ إداسح اٌحّبيخ اٌّذٔيخ ثّذيشيخ أِٓ
اٌغشثيخ.
اٌمــــشاس
أحيطذ اٌٍجٕخ ػٍّب ثّب رُ ف ٝاجزّبع ٌجٕخ األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚوزٌه
ِبحذس ثبٌذٚسح اٌزذسيجيخ ٌالخالء ٚرُ ػشض اٌزمشيش اٌخبص ثؼٍّيخ
االخالء ٌّجٕ ٝاٌىيّيبء.

- 5اٌّٛظٛع
إحبغخ اٌٍجٕخ ػٍّب ثخطبة ششوخ ِصش ٌٍزأِيٓ – ِٕطمخ ٚعػ
ٚغشة اٌذٌزب ثخصٛص اٌزأِيٓ ِٓ اٌحٛادس اٌشخصيخ ٚحّبيخ األعشح
ِٚغىٕٙب ٚاٌغفش ٌٍخبسج ٚاٌزأِيٓ اٌطجٌٍ ٝغبدح أػعبء ٘يئخ اٌزذسيظ
ٚاٌؼبٍِيٓ ثبٌىٍيخ.

اٌمــــشاس
سحجذ اٌٍجٕخ ثبٌؼشض ػٍ ٝأْ يزُ ِخبغجخ األلغبَ ٌٍؼٍُ ثّب جبء فٝ
اٌخطبة ٚاثذاء اٌشأ ٜحز ٝيزغٕ ٝسفؼخ اٌ ٝاٌجبِؼخ .
- 6اٌّٛظٛع
ِٕبلشخ خطبة اٌّجٍظ األػٌٍٍ ٝجبِؼبد ثخصٛص اإلجشاءاد
اٌز ٝالش٘ب اٌّجٍظ ثشأْ ويفيخ ِٛاجٙخ أػّبي اٌشغت ٚاٌؼٕف داخً
اٌحشَ اٌجبِؼِ ٝغ اٌذساعخ ٚاثذاء اٌشا.ٜ
اٌمــــشاس
أحيطذ اٌٍجٕخ ػٍّب ثّب جبء ف ٝخطبة اٌّجٍظ األػٌٍٍ ٝجبِؼبد
ٚاالجشاءاد اٌز ٝألش٘ب اٌّجٍظ ٚأٚصذ اٌٍجٕخ ػٍ ٝوزبثخ االجشاءاد
ػٍ ٝثبٔش وجيش ٚيؼٍك أِبَ اداسح شئ ْٛاٌطالة ٚوزٌه رؼشض االجشاءاد
ػٍ ٝشبشبد اٌىٍيخ.
ٚلذ أز ٝٙاالجزّبع ثحّذ هللا في رّبَ اٌغبػخ اٌثبٔيخ ػشش ٚإٌصف ظٙشا.
ِذيش ػبَ خذِخ اٌّجزّغ ٚرّٕيخ اٌجيئخ
ا  /يبعش إٌحبط ػٍٛاْ
ٚويً اٌىٍيخ ٌشئ ْٛخذِخ اٌّجزّغ ٚرّٕيخ اٌجيئخ

ا.د ِ /ز ٌٝٛػجذ اٌؼظيُ ِزٌٝٛ

