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 ثامنا  

 
 مجلس شئوا خدمة المجتمض وتنمية البيئة محضر اجتما  
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 محضر اجتما 
 مجلس شئوا خدمة المجتمض وتنمية البيئة

 م10/4/2017( بتاريخ 199الجلسة رقم )
 

وا خدمة المجتمض وتنمية البيئة اجتماعد  التاسدض والتسدعين بعدد َعقََد مجلس شئ

 م10/4/2017ق  تمام الساعة العاشرة والنصف صدباح يدوم الثندين المواقدق  المائة

بمبندد  إدارة الجامعددة، برئاسددة السدديد األسددتاذ الدددكتور/ « أحمددد لطفدد  السدديد»بقاعددة 

المجتمدض وتنميدة البيئدة، سعيد يحي  محمود ةو ـ نائب رئيس الجامعة لشدئوا خدمدة 

 .من السادة األساتذة أعضاء المجلس وبحضور كل
 يد األستاذ الدكتور/ رئيس المجلس الجتما ـالس اقتتح

استهل السيد األستاذ الدكتور/ سعـيد يحيـ  محمـود ةـو ـ نائدب رئديس الجامعدة 

لسدادة المجتمدض وتنميدة البيئدة، ورئديس المجلدس الجتمدا  بالترحيدب بالشئوا خدمدة 

 األساتذة أعضاء المجلس الموقر، ثم تل  ذلا:

  وقد طلب السيد األستاذ الدكتور/ سعيد يحي  محمود ةو ـ رئيس المجلس مدن السدادة

األعضاء الوقوف دقيقة حداد عل  أرواح شهداء حادث  كنيسدة مدارم جدرجس بطنطدا 

 والـنيسة المرقسية باإلسـندرية.

 وتنمية البيئة بالـليات والمعاهد التالية:  عر  أنشطة وكمء شئوا خدمة المجتمض 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية .1

 كلية طب قصر العين  .2

 كلية الصيدلة .3

 كلية العمج الطبيع  .4

 كلية التخطي  اإلقليم  والعمران  .5

 المعهد القوم  لعلوم الليزر .6

 كلية الحاسبات والمعلومات .7

 كلية التربية النوعية .8

 ـرةكلية التربية للطفولة المب .9

 المصـــادقـــات
 إدارة الجامعة

 المصادقة عل  محضر اجتما  مجلس شئوا خدمدة المجتمدض وتنميدة البيئدة الجلسدة -
 .20/3/2017( بتاريخ 198رقم )
( بتدداريخ 198جلسددة رقددم )احددي  المجلددس علمددا بمدداتم متابعددة تنفيددذه مددن قددرارات ال -
20/3/2017  
  .2017ابريل  24و  23تدريب يوم  ملتق  جامعة القاهرة األوء للتشنيل وال -

تم إحاطدة أعضداء المجلدس علمدا  بمسداهمة كدل كليدة قد  ترتيبدات تنظديم الملتقد ، قدتم 
 عر  الحصاءات والمعلومات التالية:

عدد الطلبة الذين سجلوا أسماوهم ق  الملتقد  ونسدبتهم إلد  إجمدال  الطليدة قد  كدل  -
 كلية.
ملتقدد  وقئددات الرعايددة والـليددات التدد  قامددا الشددركات والمؤسسددات المشدداركة قدد  ال -

 بالمتابعة مض هذه المؤسسات.
 خريطة توزيض األماكن ل عادة والمشاركين ق  المـتبة المركزية. -
 تعميم ومحتوم الـتيب الذم سيتم توزيع  عن الملتق . -
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 وبعد المناقشات تقرر التال : -
الملتقد  وحدثهم علد   تـثيف جهود السادة الوكمء إلعمم الطدمب بتفاصديل -1

 التسجيل.
 ترجمة الـتيب إل  اللنة العربية. -2

 

 وحدات ذات  الطابض الخاصال
 كلية العمج الطبيع 

المواققة عل  إنشاء وحدة ذات طابض خداص تحدا مسدم  مجمدض العيدادات الخارجيدة  -

التخصصية للعدمج الطبيعد  وكدذلا المئحدة األساسدية لمجمدض العيدادات والمنبثقدة مدن 

وعرةدد  علدد  المستشددار  ئحددة الرئيسددية للوحدددات ذات الطددابض الخدداص بالجامعددةالم

 القانون  للجامعة تمهيدا  للعر  عل  مجلس الجامعة.
 

 إدارة الجامعة
 

إنشدداء مركددز توثيددق ذاكددرة جامعددة القدداهرة وحدددة ذات طددابض خدداص والمئحددة بشددأا  -
  للجامعدددة لمزيدددد مدددن األساسدددية للمركدددز وذلدددا بعدددد مواققدددة أ.د. المستشدددار القدددانون

 الدراسة.
 الموةو  لمزيد من الدراسة. قرر المجلس ارجاء

 

 مسائل عامة
 كلية الحاسبات والمعلومات

الحاطددة علمددا بددالمقترح المقدددم مددن أ.د./ وكيددل كليددة الحاسددبات والمعلومددات بشددأا  -

 ت الصحية لعمل الصيانة المطلوبة.التعاوا مض شركات األدوا
 

 
 

 

 

 

 

 

 


