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جميع طفةةايةةاح ال ريج زةجاإلن ار ةة ار لمراجعةة  
عا   فاع  بارسةةةةةةةةة  لد ي  زا مد  ي  ال بلج   ال ما

 بجامع  ب ااالمد ى 

 عقد إجتماع مجلس أمناء الكليات الشهههههههههههههه       ا هههههههههههههه 
، وذلك يوم الخميس الموافق أمين عام الجام    إدا   الجام   - ههههههههههه ي  ع دال ا   ال هههههههههههيد  
يتم التأكيد عليه فى كاف  اإلجتماعات من أنه ال د  ما إلى  هيادت ا أشها ت، و 19 08 2015

من م اج   جميع الوصهههات الك   ا ي  واك هههاك وكذلك اإلبتمام  النلاف  ال ام  لل مامات 
من المخلفات وأو اق الدشهههت وال د  ا هههتم ا  من م اج   جميع  فايات  والمد جات والتخلص

يق ضههههههههههههه و   ت  و  لجن  ال ماي  المدني  والدفاع المدنى  ال  يق وأج ز  اإلنذا   اإل هههههههههههههت ان 
  نت اء من كاف  أعما  لصهههيانثم وصهههت  ضههه و   اإل اشهههت ا ات ال ماي  المدني  فى الك   اء
  ع  اإلنت اء من ا ق    داي  ال ام الد ا ى الجديد و  د  الكليات   ب الخ   الموضوع  و 

يجاد ال لو  ل اذلك تم اإل تماع إلى   .مشاك  الكليات وا 

دعت ال ههاد  أمناء الكليات وال ههاد  مولفى اال ههت قاقات  ك  كلي  ل ضههو  و شهه  عم  كما 
 الجام    ين إدا   الجام   فى كيفي  ت  يق وشهههههههههه د كيفي  إعداد م ههههههههههت قات وم ت ات ال امل

ومن الم  وف أن بذا المجلس يتم عقده  2015ل ههههههههههن   18  قا لقانون ال ماي  المدني   قم 
 م   ك  ش  .

 ومدي  ،ال ههههاد  أمناء الكليات وال ههههاد  مدي  المدن الجام ي عقد اإلجتماع   ضههههو  كا من 
ومدي   ، ومدي  عام ال  ههههههههههههههها ات والموازن واإلدا  ، ومدي  عام التنليم ،عام المشهههههههههههههههت يات
 ، هههامن من اإلدا   ال ام  ل من وال هههيد  ، نمدي  إدا   الصهههيا والم ندس  ،المخزون ال هههل ى

 .داليا عام  من اإلدا   ال ند ي   والم ند   ،م  و  ال ماي  المدني  - والم ند    آن  ولس


