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 محضر اجتماع

 مجلس يئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م15/7/2015( بتاريـــخ 183الجلســـة رقــــم )
 َعقَررَد مجلررس يررئون خدمررة المجتمررع وتنميررة البيئررة اجتماعرره الثالررع والثمررانين

بعرررد الماررررة فرررى تمرررام السررراعة الحاديرررة عشرررر مرررن عرررباح يررروم الثالثررراء الموافرررق 

الجامعرةن برراسرة )السريد  بمبنرى ىدارة« أحمد لطفرى السريد»م( بقاعـة 15/7/2015)

الرردكتور/ جمررال عبررد الناعررر مرردبولى ـ نارررب رررريس الجامعررـة لشررئون خدمررة األسررتاذ 

 .المجتمع وتنمية البيئة( وبحضور كم من السادة اعضاء المجلس

يس الجامعرة است م )السيد األستاذ الدكتور/ جمال عبد الناعرر مردبولى ـ ناررب ررر

المجتمع وتنميرة البيئرةن وررريس المجلرس( الجتمراَع بالترحيرب بالسرادة لشئون خدمة 

أعضاء المجلس الموقر وأعضاء المجلس من الخار ن والت نئة بحلول ي ر رمضران 

 اللريم أعادع هللا على األمة اإلسالمية باليمن والخير والبركات. 

 ور/ عرز الردين عمرر أبرو سرتيا ـ ناررب ررريس تقديم واجب العزاء للسريد األسرتاذ الردكت

الجامعة لشئون التعليم والطالبن فرى وفراة نجلره أثرر الحرادث األلريم وأدخلره هللا فسري  

 جناته وأل م هللا األسرة الصبر والسلون.

  عمرارة  110اإلحاطة علما  بمرا ترم فرى مشرروع اإلسرلان وترم سرداد التر مين اإلجمرالى

ء والحصول على الترخيص. كما ترم التقردم ل يئرات الميراة واألوراق فى طريق ا لإلنت ا

والل ربرراء ووقرردها للبرردء فررى البنيررة التحتيررة الالزمررة للمشررروع للمجرراورات الخمررس 

 للمشروع.

  وقرد تنراول العررض  ررو  وحيثيرات اهتمرام الشرركات الخاعرة بترولى هرذا المشررروع

 وفق ىيتراطات و رو  خاعة متباينة.

 لسيد أ.د. رريس الجامعة بش ن رفرع القيمرة اإليجاريرة لسرتطالل اإلحاطة علما  بخطاب ا

 قاعة الحتفالت اللبرى.

 أنشطة اللليات: 

 تم استعراض أنشطة كلية التجارة وتضمنا محا رات وزيارات ومعارض. -

ثم استعراض أنشطة كلية الصيدلة وتضمن معررض الزهرور نباترات طبيرة وعطريرة  -

عرد كبررى ثرروت( ونردوات وملتقرى التو يري )نات  مزرعة الللية فى أنص خرا  ب

 ب ا.

وقررد أفرراد سررعادة وكيررم كليررة الزراعررة بإنجرراز م ررم ممثررم فررى ىنشرراء مصررنع إلنتررا   -

مستخلصات دوارية وعالجية مرن النباترات الطبيرة والعطريرة ترابع للجامعرة. ويملرن 

فردان لزراعرة النباترات  100مطالبة الحلومة يعزز من مجلس الجامعرة بتخصريص 

ة والعطريرررة مرررن أرا رررى الحلومرررة/ يتررولى اإليررررا  علي رررا كليرررة الصررريدلة الطبيرر

 بالتعاون مع كلية الزراعة.

ثم استعراض أنشطة كلية الطب )القصر العينى( وتتمثم فى المراكز والوحدات ذات  -

الطررابع الخررا  والقوافررم الطبيررة واللجرران الطبيررة بمررا تشررمله مررن قرررارات عررال  

 وفحوعات بخال  العمليات.



 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                  2015 يوليو –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

اسرررتعراض أنشرررطة كليرررة العرررال  الطبيعرررى وتمثلرررا فرررى النررردوات ومحا ررررات  ثرررم -

 ومعارض ونيرها.

ثرررم اسرررتعراض أنشرررطة كليرررة القتصررراد والعلررروم السياسرررية وتمثلرررا فرررى النررردوات  -

 ومحا رات ومعارض ونيرها.

ثرم اسررتعراض أنشررطة كليررة دار العلروم وتمثلررا فررى حملررة محرو األميررة وخاعررة فررى  -

هررذا باإل ررافة ىلررى المسرراعدات الماليررة للعرراملينن وحفررم بررين السررراياتن و منطقررة

 ىفطار جماعى.  

  أنشطة لجان قطاع يئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بلليات الجامعرة ومعاهردها كمرا

 يل : 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية .1

 كلية التجارة. .2

 كلية طب القصر العينى. .3

 مع د الدراسات والبحوث اإلحصارية .4

 سات العليا والتربية.كلية الدرا .5

 كلية العال  الطبيعى. .6

                                                                    كلية الحاسبات والمعلومات.

 المصـــادقـــات

 ىدارة الجامعة
مرة المجتمرع وتنميرة البيئرة الجلسرة المصادقة عل  محضر اجتماع مجلس يئون خد -

 .16/6/2015( بتاريخ 182رقم )

 وحدات ذات الطابع الخا 

 كلية العال  الطبيعى
ارجرراء خطرراب األسررتاذة الرردكتورة وكيررم كليررة العررال  الطبيعررى بشرر ن كتررب توعيررة  -

باإلريررادارات العامررة الخاعررة بليفيررة مواج ررة مخرراطر الحريررق لوحرردة ىدارة األزمررات 

سررة وعر رره فرر  واللرروارث بلليررة العررال  الطبيعررى ـ جامعررة القرراهرة لمزيررد مررن الدرا

 جلسة قادمة

 تعديم مسم 

 مع د الدراسات والبحوث اإلحصارية
الموافقررة علررى تعررديم اسررم مركررز بحرروث قواعررد المعلومررات والبرمجيررات ىلررى مركررز  -

 البرمجيررات والستشررارات المعلوماتيررة بمع ررد الدراسررات والبحرروث اإلحصررارية تم يرردا  
 للعرض على مجلس الجامعة.

 مالمع د القومى لألورا
ارجاء اقتراح المع د الموافقة على تعديم مسمى )عندوق العرال  بر جر( ىلرى وحردة  -

تحسررين الخرردمات الطبيررة بالمع ررد القررومى لررألورامن وذلررل بعررد عرررض الالرحررة علررى 

 .المستشار القانونى للجامعة لجلسة قادمة

                                                                                                          

                                                                     


