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 محضر اجتماع
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ٢١/٤/٢٠١٥بتاريـــخ ) ١٨٠(الجلســـة رقــــم 
بعين ه التاسع والس ة اجتماع ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ئون خدم ـد مجلس ش  عق

وم الث باح ي ن ص ف م رة والنص اعة العاش ام الس ى تم ة ف د المائ ق بع اء المواف الث
ـة  ٢١/٤/٢٠١٥ 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

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

 .أعضاء المجلس الموقر
ال  - دء األعم ة من ب ازه فى مشروع إسكان الجامع إحاطة المجلس علماً بما تم إنج

زل ال الع دء أعم ذلك  اإلنشائية بوضع السور المحيط بالمشروع وب ه، وك الخاصة ب
ة  از مدين رخيص من جھ ى الت د سداد قيمة  ٦البدء فى الحصول عل وبر بع % ١أكت

 .للجھاز المسئول عن متابعة المشروع
ة  - ة أو احتفالي ة أنشطة علمي ع إقام ة بمن إحاطة المجلس علماً بقرار رئيس الجامع

 .خارج الجامعة ألجل استغالل مرافق الجامعة فى منشآت
ائج . د.جلس علماً بخطاب السيد أإحاطة الم - يم والبحث العلمى، بشأن نت ر التعل وزي

 .المشاركة فى المؤتمر العالمى للحد من أخطار الكوارث
الى بشأن ترشيح  - يم الع دة إدارة مشروعات تطوير التعل اً بخطاب وح اإلحاطة علم

ين السادة خبراء لتأليف سلسلة كتب باللغة العربية عن االبتكار وريادة األعمال م ن ب
ة عن  ررات جامعي ك إلعداد مق اھرة وذل ة الق املين بجامع أعضاء ھيئة التدريس والع

 :اإلبتكار وريادة األعمال
 .إدارة اإلبتكار واإلبداع: عنوان الكتاب األول -
 .ريادة األعمال: عنوان الكتاب الثانى -
  :البروتوكوالت ومذكرات التفاھم بين كل من -
ة رياض  بروتوكول تعاون -١ ة كلي بين مركز الدراسات التربوية والخدمات التعليمي

  .و أكاديمية فيوجن الدولية للتدريب والتطوير األطفال
 ". مدى " بين كلية االقتصاد والعلوم السياسية و مؤسسة  -٢
ين ذوي  -٣ ة لتمك ة التنموي اھرة والمؤسس ة الق ين جامع اون ب ول تع بروتوك

  .االحتياجات الخاصة
كلية " رة تفاھم بين جمعية طبيب الغد للتعليم المستمر و مركز التعليم المتطور مذك -٤

 ".طب قصر العينى 
وم،  - ة العل رة بكلي ات الخط ز النفاي اً بشأن دراسة جدوى إنشاء مرك ة علم اإلحاط

ز االتصال البيئى  ل دور مراك وأشار السادة ممثلوا وزارة البيئة إلى ضرورة تفعي
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ا بالجامعات المصرية ل ات الخطرة وأنواعھ ات النفاي ما لھا من دور فى حصر كمي
ة ات الجامع دة من كلي ة . المتول ات الطبي تخلص من النفاي م مناقشة سبل ال ا ت كم

 .بكلية طب قصر العينى وطريقة تشغيل محرقة كلية الطب البيطرى

  وم ك ي التحرير، وذل اھرة ب ل الق ارى أنروي ة روت ع أندي اون م معرض مالبس بالتع
 .بقاعة االمتحانات ٢٠١٥مارس  ٢٣ين اإلثن

  ار يم الكب ة لتعل ة العام اون مع الھيئ اإلحاطة علماً بامتحان فورى لمحو األمية بالتع
 .بمعھد الدراسات والبحوث التربوية ٢٠١٥مارس  ١٦يوم اإلثنين

  ار يم الكب ة لتعل ة العام اون مع الھيئ اإلحاطة علماً بامتحان فورى لمحو األمية بالتع
 .بمعھد الدراسات والبحوث التربوية ٢٠١٥أبريل  ٩الموافق  ميسيوم الخ

  ة ة العام اون مع الھيئ ار بالتع يم الكب اإلحاطة علماً بتسليم شھادات محو األمية لتعل
ار يم الكب وم الخميس الموافق  لتعل ل  ١٩ي د الدراسات والبحوث  ٢٠١٥أبري بمعھ

 .التربوية
ا أنشطة لجان قطاع شئون خدمة المجتمع وتن - مية البيئة بكليات الجامعة ومعاھدھا كم

 : يأتى
 .كلية االقتصاد والعلوم السياسية .١
 .كلية طب قصر العينى .٢
 .كلية الطب البيطرى .٣
 .كلية اإلعالم .٤
 .معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية .٥
 .كلية العالج الطبيعى .٦

 ى محور ق ة إل ات الجامع ة الشاملة لكلي اة خطاب كلية العالج الطبيعى بشأن القافل ن
 .ومحافظة اإلسماعلية، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة السويس

 :بعد ذلك انتقل المجلس إلى النظر فى جدول األعمال المعروض على الوجه التالى
 

 المصـــادقـــات
 إدارة الجامعة

 مة المجتمع وتنمية البيئة الجلسةالمصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون خد -
 :ليصبح ) ٩(بعد تصويب القرار رقم ١٨/٣/٢٠١٥بتاريخ ) ١٧٩(رقم 

ابع " دة ذات ط ة العالج الطبيعى كوح ة بكلي ادات الخارجي ى إنشاء العي ة عل الموافق
ة ديل الالئح ع تع اص م ذلك خ ة ل وائح المنظم رار الل ى غ ى  عل رض عل داً للع تمھي

 ".مجلس الجامعة 
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 دات ذات الطابع الخاصحوال
 كلية الطب البيطرى

وان  الموافقة - ة الحي ز رعاي ى مرك والدة إل ز أبحاث العجول حديثى ال على ضم مرك
م  بح االس دواجن ليص دواجن"وال وان وال اث الحي ز أبح داً " مرك  تمھي
 .للعرض على مجلس الجامعة

دة  - م وح ى ض ة عل دواجن " الموافق راض ال خيص أم ز " تش ى مرك  إل
ة "  ل والدراسات التطبيقي ائر بو" التحالي راض لوقف نزيف الخس دة تشخيص أم ح

 .الدواجن تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         


