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 محضر اجتماع
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ١٨/٣/٢٠١٥بتاريـــخ ) ١٧٩(الجلســـة رقــــم 
بعين ه التاسع والس ة اجتماع ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ئون خدم ـد مجلس ش  عق

ق  اء المواف وم األربع باح ي ن ص رة والنصف م اعة العاش ام الس ى تم ة ف د المائ بع
ـة  ١٨/٣/٢٠١٥ يد«بقاع ى الس د لطف يد » أحم ة الس ة، برئاس ى إدارة الجامع بمبن

تاذ دكتور األس ة / ال ـة لشئون خدم يس الجامع ب رئ دبولى ـ نائ د الناصر م ال عب جم
 المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور كل من السادة األساتذة أعضاء المجلس

 : االجتماعـ جمال عبد الناصر مدبولى / افتتح السيد األستاذ الدكتور
 بســم هللا الرحمـن الرحيــم

دكتور ة / استھل السيد األستاذ ال يس الجامع دبولى ـ نائب رئ د الناصر م ال عب جم
ة  ادة لشئون خدم ب بالس اع بالترحي يس المجلس واالجتم ة ورئ ة البيئ ع وتنمي المجتم

التوفيق  أعضاء المجلس الموقر، وتقديم التھنئة لنجاح المؤتمر االقتصادى متمنياً دوام
 .لشعب مصر فى تلك البداية العمالقة

 تھنئة السادة األساتذة : 

 .طارق محمد عباس محمد على العربى ـ وكيل كلية العلوم/ الدكتور -

 .صابر عبد المنعم محمد ـ وكيل معھد الدراسات والبحوث التربوية/ الدكتور -
 .بمناسبة تعيين سيادتھما أعضاء بالمجلس الموقر

 ھالة سعد مكاوى ـ القائمة بأعمال وكيل كلية / ة للسيدة األستاذ الدكتورالترحيب والتھنئ
 . التخطيط اإلقليمى والعمرانى بمناسبة تعيين سيادتھا عضواً بالمجلس

 توجيه الشكر والتقدير للسادة األساتذة: 

ً (مجدى محمد عمر عمارة ـ وكيل كلية العلوم / الدكتور -  ).سابقا

ً (ـ وكيل معھد الدراسات والبحوث التربوية  نجوى يوسف إبراھيم/ الدكتورة -  ).سابقا
 .على ما بذاله من جھد متميز أثناء فترة عضوية سيادتھما بالمجلس الموقر

 دير مستشفى . د.وقد أحاط سيادته المجلس علماً بخطاب السيد أ نبيل عبد المقصود ـ م
ى إل بقة عل ة المس ة الجامع أن موافق د، بش ى الجدي ى التعليم ر العين ـ قص بة ال اء نس غ

ررت % ٥٠ د ق الممنوحة للجامعة والتى كانت على فواتير عالج العاملين بالجامعة، فق
ـ  إدارة المستشفى ة ال د الخدم اء بن واتير % ١٢إلغ ع ف ى جمي ى كانت تحتسب عل والت
 .العاملين بالجامعة

  وم والصادر) التراث العلمى(إحاطة المجلس علماً بصدور مجلة اريخ العل ة بت ة المھتم
 .عن مركز التراث العلمى بجامعة القاھرة

 ربـاب محمـود ـ األستاذ المساعد بقسم الكيمياء / اإلحاطة علماً بخطاب السيدة الدكتورة
ات  ة من أفضل الطالب فى الكلي ار مجموعة ممثل ة الشباب، بشأن اختي عضو أكاديمي

ة ألكادي ة الشباب التابع م األول ألكاديمي وم العل ى، المختلفة،لحضور ي ة البحث العلم مي
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اھرة ٥/٤/٢٠١٥وذلك يوم األحد الموافق  م فى قاعة ابن سينا بكلية العلوم ـ جامعة الق
ً  ١٠الساعة   .صباحا

 ات، . د.اإلحاطة علماً بخطاب السيد أ ة الحاسبات والمعلوم ل كلي جالل حسن جالل ـ وكي
 .بشأن بعض المقترحات للسياسات الموالية للبيئة

 زام اإلحاطة علماً بأنش ع، ومن منطلق الت ة المجتم ة بقطاع خدم طة المشروعات البيئي
ى شغل  اعى والعمل عل ى االستقرار االجتم اظ عل ة للحف جامعة القاھرة بالسياسة العام
أوقات الفراغ للطالب فيما يعود عليھم بالنفع من التدريب فى اإلجازة الصيفية الكتساب 

رة  فقد رأت اإلدارة العامة. المھارات والخبرات للمشروعات البيئية العمل وبصورة مبك
ة من  د شكلت لجن على البدء فى اإلعداد لمشروع تشغيل الطالب باإلجازة الصيفية، وق
العاملين باإلدارة للقيام بھذا المشروع واللجنة بصدد إرسال خطابات إلى عمداء الكليات 

ة والمعاھد، والسادة مديرى المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، و مستشفيات جامع
 .القاھرة، وشركات األعمال العام والخاص، والبنوك والفنادق

 ٢٥معرض مالبس بالتعاون مع أندية الروتارى واألنرويل الشروق، وذلك يوم الثالثاء  -
 .بقاعة االمتحانات ٢٠١٥فبراير 

ار - يم الكب ة لتعل ة العام ع الھيئ اون م ة بالتع و األمي ورى لمح ان ف اً بامتح ة علم  اإلحاط
 .بمعھد الدراسات والبحوث التربوية ٢٠١٥يناير  ١٤يوم األربعاء 

اء  - وم األربع ار ي يم الكب ة لتعل ة العام ع الھيئ اون م ة بالتع و األمي ورى لمح ان ف امتح
 .بكلية التمريض ٢٠١٥مارس  ٩الموافق 

  ا ة كم دھا الجامع ات ومعاھ ة بكلي ة البيئ أنشطة لجان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمي
 : يلى
 .لية الھندسةك .١
 .كلية الطب البيطرى .٢
 .كلية العالج الطبيعى .٣
 .كلية الحاسبات والمعلومات .٤

 المصـــادقـــات
 إدارة الجامعة

 صادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسةمال -
 .١٠/٢/٢٠١٥بتاريخ ) ١٧٨(رقم 

ة السادة ا - ذكرة المعروضة بشأن مخاطب ات الموافقة علي الم ألساتذة وكالء الكلي
آت  اع بالمنش دة االنتف نى لوح ى يتس ة حت تمارة المرفق تيفاء االس د الس والمعاھ

 الجامعية البدء فى تحقيق األھداف المرجوة التى أنشئت من أجلھا ـ 
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 اتفاقيات تعاون
 كلية اإلعـالم

وصندوق ) كلية اإلعالم(قرر المجلس احالة المذكرة بشأن التفاھم بين جامعة القاھرة 
ة  ات الثقافي ى العالق اطى إل ان والتع ة وعالج اإلدم داً مكافح راءات، تمھي اذ اإلج التخ

 .على مجلس الجامعة للعرض
 

 تشكيل لجان ومجالس
 إدارة الجامعة

بناء علي المقترح المعروض بتشكيل لجنة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من 
ات، بعض المھم ام ب املين للقي راد الع يد أ األف ى الس ر عل ك لعرض تقري ب . د.وذل نائ

 رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـ 
ىالموافقة على المقرر المجلس  ة عل مستوى إدارة  قترح المعروض، مع تشكيل لجن

 .القطاع والمطلوب مساعدتھا بإمدادھا بالمعلومات المطلوبة
 

 مسائل تنظمية
 كلية اآلداب

ة - س احال رر المجل دمات  ق ع للخ اء مجم ى إنش ة عل أن الموافق ة بش راح الكلي اقت
وان ت عن ة تح ة بالجامع باب الجامع ة لش ك( الحكومي ر بتحب س )مص ى مجل  إل

 .شئون التعليم والطالب
 

 إدارة الجامعة
يوم  "الموافقة علي المقترح بإقامة احتفالية فى نھاية كل عام ميالدى يطلق عليھا  -

تھم للتقاعد من األساتذة رم فيه من تم إحاليك "لقاھرة تحت قبة جامعة ا ..الوفاء 
 للعرض على مجلس الجامعة تمھيداً 

 تعديل لوائح
 كلية العالج الطبيعى

ة العالج  ة بكلي ادات الخارجي ة للعي ة والتنفيذي رح الالئحة الداخلي ي مقت ة عل الموافق
ىالط يد أ بيع ى الس ھا عل د عرض ـة تم. د.بع ـانونى للجامع ار الق داً المستش  ھي

 .للعرض على مجلس الجامعة
 

 إدارة الجامعة
ار  - الموافقة علي مقتـرح الالئحتين األساسيتين ـ المالية واإلدارية لمركز دعم االبتك

ة يد أ بجامع ى الس ھا عل د عرض اھرة بع داً . د.الق ة تمھي انونى للجامع ار الق  المستش
 .للعرض على مجلس الجامعة

من  ٢٠١١لسنة ) ٢١(بشأن الكتاب الدورى رقم الموافقة علي المذكرة المعروض  -
قطاع الحسابات والمديريات المالية ـ وزارة المالية فى ضوء قرار وزير المالية رقم 

 ١٢٧بشأن الالئحة التنفيذية لقانون رقم ) ٢٦(تعديل للمادة  ٢٠٠٩لسنة ) ٣٥(
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للعرض من المحاسبة الحكومية لتحديد طرق تحصيل اإليرادات تمھيداً  ١٩٨١لسنة 
 .على مجلس الجامعة

 وحدات ذات الطابع الخاص
 كلية اآلداب

مركز بحوث "عميد كلية اآلداب بشأن مقترح إنشاء . د.الموافقة علي خطاب أ -
المستشار القانونى . د.بجامعة القاھرة بعد موافقة السيد أ "التراث الشعبى ودراسات

تمھيدا  "لتراث الشعبىمركز دراسات ا "للجامعة مع تغيير اسم المركز ليصبح 
 .للعرض علي مجلس الجامعة

 
 كلية الحقوق

ة"الموافقة على إنشاء  - ة القانوني ابع  "مركز اللغات األجنبية والترجم وحدة ذات ط
دكتور تاذ ال ى األس ھا عل د عرض ك بع وق، وذل ة الحق ة لكلي اص تابع ار / خ المستش

 .القانونى للجامعة تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
 
 ية التمريضكل
ة  - وائح اآلتي اد الل رض اعتم أن ع ة بش ذكرة المعروض ي الم اء عل دة إدارة (بن وح

دريب  يم الت ز تطوير التعل ة ـ مرك ة بالمكتب المشروعات البحثية ـ حساب تطوير للطلب
 بكلية التمريض ) التمريض ـ حساب تأجير الدواليب للطلبة

ز تطوير قرر المجلس  ى ضم مرك ة عل ي(الموافق دريب التمريضالتعل كوحدة ) م والت
دون الئحة بالصناديق الخاصة،ذات طابع خاص إلى أقرب مر اقى الوحدات أما كز ب ب

 .يتم عرضھا على المجالس المتخصصة والحسابات المعروضة
 

 كلية العالج الطبيعى
الطبيعى بشأن الموافقة على خطاب األستاذ الدكتور عميد كلية العالج الموافقة على  -

ى، "حدة التغذية العالجية و إنشاء ة العالج الطبيع  ـ وحدة ذات طابع خاص تابعة لكلي
دكتور داً ال/ وذلك بعد موافقة األستاذ ال ة تمھي انونى للجامع ى  مستشار الق للعرض عل

 .مجلس الجامعة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               


