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 محضر اجتماع
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م21/11/2016( بتاريخ 195الجلسة رقم )
 

َعقََد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الخامس والتسعين بعدد 

 م21/11/2016النصد  بدباي يدوم ايثندين الموافد  المائةفى تمام الساعة العاشرة و

بمبنددى ارارة الجامعددةئ برئاسددة السدديد ادسددتا  الدددكتور/ « أحمددد لى ددى السدديد»بقاعددة 

سعيد يحيى محمور ضو ـ نائب رئيس الجامعة لشدئون خدمدة المجتمدع وتنميدة البيئدةئ 

 من السارة ادساتذة أعضاء المجلس.وبحضور كل 
 لدكتور/ رئيس المجلس ايجتماعيد ادستا  اـالس افتتح

 بســم هللا الرحمـن الرحيــم
 ـــــــــــــــــــــــ

استهل السيد ادستا  الدكتور/ سعـيد يحيـى محمـور ضـو ـ نائدب رئديس الجامعدة 

المجتمدع وتنميدة البيئدةئ ورئديس المجلدس ايجتمداع بالترحيدب بالسدارة لشئون خدمدة 

 ويِلى  لك:ادساتذة أعضاء المجلس الموقرئ 

 :تهنئة كل من السارة ادساتذة 
 الدكتور/ محمد أحمد معيط ـ نائب وزير المالية. .1
 الدكتورة/ غارة مصى ى لبيب ـ مستشار رئيس الوزراء للتىوير المؤسسى. .2
 الدكتور/ أحمد أبو السعور ـ الرئيس التن يذى لجهاز شئون البيئة.  .3
 ارارة بحوث البناء واإلسكان.الدكتور/ خالد محمد أحمد الذهبى ـ رئيس مجلس  .4
 المعهد القومى للمعايرة.رئيس الدكتور/ محمد أحمد عامر ـ  .5
ادسدتا / محمدد عداء الددين اسدماعيل ـ رئديس مجلدس ارارة شدركة أسديك المنيدا  .6

 لألسمنت.
الدددكتور/ أحمددد عبددد السددام عبددد العزيددز ـ رئدديس مجلددس ارارة شددركة مصددر  .7

 لتأمينات الحياة والعضو المنتدب.
 مدير مستش ى القصر العينى التعليمى الجديد. –لدكتور/ نبيل عبد المقصور ا .8

 بمناسبة تجديد تعيين سيارتهم بالمجلس.

 :تهنئة السارة ادساتذة 
 الدكتورة/ منال عوض ـ نائب محافظ الجيزة. .1
الدكتورة/ ايمان أحمد هريدى ـ وكيل كليدة الدراسدات العليدا للتربيدة لشدئون خدمدة  .2

 ة البيئة.المجتمع وتنمي
 بمناسبة تعيين سيارتهما أعضاءاً بالمجلس.

 :تكريم وتقديم هدية تذكارية من مجلس القىاع للسارة ادساتذة 
الدددكتورة/ وفدداء ادده سددالم غريددب ـ وكيددل المعهددد القددومى لددألورام لشددئون خدمددة  .1

 المجتمع وتنمية البيئة )الساب (.
اج الىبيعدى لشدئون خدمدة الدكتورة/ جيهان حسن حسن المنياوى ـ وكيل كلية العد .2

 المجتمع وتنمية البيئة )الساب (.
الدددكتور/ رأفددت أحمددد علددى ابددراهيم ـ وكيددل كليددة التجددارة لشددئون خدمددة المجتمددع  .3

 وتنمية البيئة )الساب (.
الدددكتورة/ ع ددت عبددد الهددارى القددرماوى ـ وكيددل كليددة التمددري  لشددئون خدمددة  .4

 المجتمع وتنمية البيئة )الساب (.
 لوه من جهد متميز أثناء فترة عضوية سيارتهم فى المجلس. على ما بذ
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  التوبددية بتوجيدده جامعددة القدداهرة الشددكر لألسددتا  الدددكتور/ محمددد أحمددد معدديط ـ علددى
 موق ه اإليجابى من قضية الصناري  الخابة لدى الجامعات.

  :عرض أنشىة وكاء شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات والمعاهد التالية 
 كلية ايقتصار والعلوم السياسية .1
 كلية اب قصر العينى .2
 كلية الهندسة .3
 كلية الىب البيىرى .4
 كلية التخىيط اإلقليمى والعمرانى .5
 معهد الدراسات والبحوث ايحصائية .6
 كلية العاج الىبيعى .7
 المعهد القومى لعلوم الليزر .8
 شداركة بالحضدور التأكيد على السارة الوكاء لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئدة بالم

فددى حلقددات الموسددم اللقددافى لجامعددة القدداهرةئ وتشددجيع البددة كليدداتهم علددى الحضددورئ 
وَوْعد سيارة نائب رئديس الجامعدة بسرسدال أجنددة الموسدم اللقدافى بالبريدد اإللكتروندى 

 الى جميع الوكاء.

 المصارقات
 ارارة الجامعة

وتنميدة البيئدة الجلسدة مدة المجتمدع المصارقة على محضر اجتماع مجلس شئون خد -

 .17/10/2016( بتاريخ 194رقم )

( بتداريخ 194احيط المجلس علمدا بدم تدم متابعدة تن دـيذه مدن قدـرارات الجلسدة رقدم ) -

17/10/2016  
 

 ذمتابعة التن يالقرار /  وعــالموض

تدددددددوير مخل ددددددات 

حددددددددددرم جامعددددددددددة 

القددداهرة :  الجدددزء 

ادول مددن المرحلددة 

 ادولى. 

وموافقددة الكليددات . ىا  الدددكتور اددارع العربددتوجيدده الشددكر لألسددت

التاليددة علددى البدددء فددى الحملددة التوعيددة توائددة للبدددء فددى تىبيدد  

 المنظومة.

 الهندسة 

 التجارة 

  ايقتصار والعلوم السياسية 

 ىالعاج الىبيع 

 الحقوع 

 رار العلوم 

 التخىيط اإلقليمى والعمرانى 

  التمري 

 اب قصر العينى 

ت عيددددددددل أنشددددددددىة 

 رابىددددددة خريجددددددى

 جامعة القاهرة.

 15تقدددم و تددم فددتح بدداب الترشددح لعضددوية مجلددس ارارة الرابىددةئ

 مرشحاً منهم: 

 أ.ر. على عبد الرحمن -

 عمرو عزت سامة أ.ر. -

 أ.ر. هبه نصار -
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 أ.عمرو موسى -

تم تقديم الشكر للمهندسة/ غارة لبيب ـ لجهدها المتميز مدن خدال 

وت عيدددل توابدددلها مدددع وزارة التضدددامن إلعدددارة اشدددهار الرابىدددة 

الحساب البنكى وسيتم اإلعان عن مجلس ارارة الرابىة فى أخدر 

ريسدددمبرئ كمدددا سددديتم سددددار رسدددوم ايشدددترا  مدددن خدددال موقدددع 

 الجامعة.

وتم تقديم مقتري بسع اء االب العضوية من رسوم ايشدترا  فدى 

 أول عام للتشجيع على اإلنضمام للرابىة.

مشدددددروع التدددددأمين 

علددى ادداب جامعددة 

ايددة مددن القدداهرة بد

العدددددددام الجدددددددامعى 

2017/2018.  

أفار ر. حن ى الزهيرى ـ بعدم امكانية التوابل مع ر. محمدد أحمدد 

معديط ـ والتوبدية بدأن يقدوم أ.ر/ محمدد عبدد المدنعم جدوره وكيدل 

كلية التجارة بايتصال بالدكتور/ محمد أحمد معيط ـ وعلى أن يتم 

أعضدداء ارسددال المددذكرة المعدددة مددن ر. حن ددى الزهيددرى ـ الددى 

 اللجنة.
 

 مسائل عامة
 كلية العاج الىبيعى

الموافقدددة علدددى المشددداركة فدددى المدددؤتمر العلمدددى لدددذوى  بنددداء علدددى اقتدددراي الكليدددة -

ايحتياجددات الخابددة تحددت عنددوان )عددين علددى المسددتقبل( بالتعدداون مددع شددركة ترسددت 

ب ندددع كددونرار  2017إلقامددة المددؤتمرات الدوليددة والمعددارض و لددك فددى شددهر ابريددل 

 .بكورنيش النيل 

تعاقدددات مددع جهددة خارجيددة اي بموافقددة رئدديس عقددد مددؤتمرات و عدددمقددرر المجلددس 

 الجامعة ومجلس الجامعة.
 

 

 كلية العاج الىبيعى
بشددأن قيددام كليددة العدداي الىبيعددى بسيددداع اإليددرارات المعروضددة بندداء علددى المددذكرة  -

ايجتماعيدةئ ومقتدري المحصلة بالعيارات الخارجية ضدمن ايدرارات بدندوع الخددمات 

نقددل أنشددىة العيددارات الخارجيددة الددى مركددز خدددمات العدداج الىبيعددى والتعلدديم المسددتمر 

 .بالكلية

قرر المجلس نقل أنشىة العيارات الخارجية واعارة التوجيده المحاسدبى لريدرارات مدن 

بددندوع الخدددمات ايجتماعيددة الددى ايددداعها بمركددز خدددمات العدداج الىبيعددى والتعلدديم 

 تمر.المس
 

 كلية الزراعة
احالددة الخىدداب المعددروض مددن أ.ر/ عميددد كليددة الزراعددة بشددأن مقتددري يهددد  الددى  -

اسددتلال ومسدداعدة الشددباب مددن خرجيددى الجامعددات لتن يددذ مبدداررة حاضددنات ادعمددال 
 الزراعية الصليرةئ 

 الى المستشار القانونى للجامعةئ تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة.
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 ارارة الجامعة
بندداء علددى مددذكرة أ.ر. نائددب رئدديس الجامعددة لشددئون خدمددة المجتمددع وتنميددة البيئددة  -

 بشأن ملتقى جامعة القاهرة ادول للتوظي  والتدريب ـ

الموافقددة علددى اشددترا  كددل كليددات الجامعددة فددى الملتقددى وأن يكددون  لددك قددرر المجلددس 

ارسدال خىابدات خال أخر مارس / أول ابريل ويستمر على مدى يومين وقد تدم اقدرار 

للكليددات بترشدديح منسدد  للجددان الملتقددى. كمددا عرضددت ر. منددال عددوض ـ نائددب محددافظ 

الجيزة ارسال قاعدة بيانات الشركات فدى المنداا  الصدناعية بدالجيزة تمهيدداً للعدرض 

 على مجلس الجامعة.
 

رار نشددر جامعددة " جامعددة القدداهرة ت عيددل نشدداا مركددز ايحااددة علمددا بشددأن اعتددزام  -
ئ وتوبددية الددوكاء بتشددجيع السددارة أعضدداء بجددوار مىبعددة جامعددة القدداهرة"  ةالقدداهر

   هيئة التدريس فى كلياتهم على الوجه التالى:
ترجمة الكتب ادجنبية  ات معديت التوزيدع المرت عدة الدى العربيدة علدى أن يكدون ( 1)

   لجامعة القاهرة حقوع التوزيع والىباعة والنشر.
 ات معديت التوزيع المرت عة الى الللات ادجنبيدة بالتعداون ترجمة الكتب العربية ( 2)

جامعددة القدداهرةئ ومركددز الللددات والترجمددة. علددى أن يكددون لجامعددة  –مددع كليددة ا راب 
 .  القاهرة حقوع التوزيع والىباعة والنشر

ح  نشر وتوزيع الكتدب الدراسدية فدل البدرامخ الخابدة بالتعداون مدع رور النشدر ( 3)
 .دا للعرض على مجلس الجامعةتمهي العالمية

ايحااددة علمددا بخىدداب المدددير العددام لمركددز المعلومددات والتوثيدد  بشددأن ضددرورة  -
اسددتي اء البيانددات المىلوبددة وارسددالها الددى مركددز المعلومددات والتوثيدد  لتحدددي  رليددل 

مددع اسددتعجال الكليددات بددالرر علددى الخىدداب  المراكددز والوحدددات  ات الىددابع الخددا 
 .المعروض 

حااددة علمدددا بخىدداب أ.ر/ رئددديس جامعددة الزقدددازي  بشددأن المشددداركة فددى أعمدددال اي -

المؤتمر القومى بعنوان )تحقي  ادمن ال كرى ـ الوقايدة مدن العند  واإلرهداب( ال تدرة 

  .2017ابريل  4-3من 

 اإلحااة علماً بأنشىة اإلرارة العامة للمشروعات البيئية: -

  .ارجة بالتعاون مع محافظة الوارى الجديدأ( اقامة قوافل بمدينتى الداخلة والخ 

 .)بشرية/ بيىرية( بالتعاون مع محافظة الجيزة ب( اقامة قوافل ابية متكاملة

)ج( اقامة قوافل رأس غارب بالتعداون مدع كليدات )ادب قصدر العيندى وادب البيىدرى  

 .واب ال م وادسنانئ والعاج الىبيعى(
 

ن اقامددة معددرض مابددس للىالبددات بالمدينددة ايحااددة علمددا بالمددذكرة المعروضددة بشددأ -

  .27/11/2016الجامعية بالجيزة و لك يوم ادحد 

المذكرة المعروضة  بشأن حصدر المخال دات والمخل دات راخدل الحدرم بايحااة علما  -

 .الجامعى


