
  

 

                                                                                                                                                  
 
 

 محضر اجتماع
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ١٨/٣/٢٠١٤ ــخريـبتا) ١٦٩(الجلســـة رقــــم 
 

 مصـادقـاتال
 

 
 :إدارة الجامعة 

 الجلســـة محضـــر اجتمـــاع مجلـــس شـــئون خدمـــة المجتمـــع وتنميـــة البيئـــةالمصـــادقة علـــي 
 . ٨/١/٢٠١٤بتاريخ ) ١٦٨(رقم 

 
 
 

 اتفاقيات تعاون

 

بروتوكـــول تعـــاون بـــين جامعـــة القـــاهرة والمركـــز اإلقليمـــى للتـــدريب ونقـــل الموافقـــة علـــي 
 تمهيدا للعرض علي مجلس الجامعةالتكنولوجيا للدول العربية التابع التفاقية بازل 

 
 وحدات ذات الطابع الخاص

 :كلية طب قصر العينى
مــن الالئحــة الخاصــة ) ٢(اقتراح الكليــة الموافقــة علــى تعــديل المــادة المجلــس ارجــاءقــرر 

بحساب صندوق خدمة المجتمع وتنميـة البيئـة بالكليـة حتـى تـتالئم مـع الالئحـة األساسـية 
 لمزيد من الدراسةللوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص 

 
ريـة الماليـة للمراكـز والوحـدات مقترح تعـديل بعـض بنـود الالئحـة اإلداقرر المجلس ارجـاءال
 لحين اجراء التعديالت المقترحة ذات الطابع الخاص

 
إلدارة المركزية للعالقات الثقافية بالمجلس المعروض علي اخطاب االحاطة علما بال
علي ان يوجه جزء من هذه الرحالت  بشأن تنشيط السياحة البيئية األعلى للجامعات

 لفةالعلمية لزيازة المحميات المخت
 
 
 



  

 

 ادارة الجامعة
مديرالمكتبة المركزية بشان علي ارسال / د٠ا  من الموافقة علي الخطاب المعروض

نسخة اواكثر من المطبوعات والدوريات التي تصدرها المراكز البحيثة والوحدات ذات 
 الطابع الخاص للمكتبة المركزية الجديدة 

 
 مسائل عامة

 :كلية اآلثار
عميد كلية اآلثار بشأن أسماء السادة أعضاء اللجنة الفرعية / د.خطاب السيد أبناء علي 

 الخاصة ومتابعة االنفلونزا الموسمية ـ 

عـــز الــدين عمــر أبــو / د.قــرر المجلــس إحالــة الموضــوع إلــى الســيد أ
 .ستيت ـ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

 
 :إدارة الجامعة 

الشـــئون المعنويـــة بـــوزارة الـــدفاع بشـــأن  مـــديرالمعـــروض علـــي خطـــاب االحاطـــة علمابال
يـة علـي ان تعمـم الخريطـة علـي د السياسـية لجمهوريـة مصـر العربااللتزام بخريطة الحـدو 

  كليات الجامعة ومعاهدها
 
 

 :معهد البحوث والدراسات اإلفريقية
عميد معهد الدراسات والبحوث والدراسات / د.السيد أ المعروض خطابالموافقة علي ال

المياة والطاقة فى دول حوض النيل ـ إمكانيات "ة بشأن توصيات المؤتمر الدولى اإلفريقي
الخبراء لعرض مع التوصيةبتشكيل لجنة من  ٢٠١٤فبراير  ٢٧ـ  ٢٦يوم " التكامل والتنمية
 .الوزراءمجلس رئيس / د.السيد أوزير الرى،  /د.أ السيد المقترحات على

 
 :إدارة الجامعة

بشأن مشروع تشغيل طالب جامعة القاهرة خالل اإلجازة  معروضةال مذكرةبناء علي ال
 ـ  ٢٠١٤الصيفيةعام 

 

على محمد أحمد/ ألستاذا للسيد الشكر توجيهمع  ،حاطة علمًا بالمذكرة المعروضةاإل
 .عام المشروعات البيئة رمديـ  محمد

  


