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 جتماعمحضر ا
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ١٥/٧/٢٠١٤بتاريـــخ ) ١٧٣(الجلســـة رقــــم 
بعد المائة  عقـد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الثالث والسبعين

 ١٥/٧/٢٠١٤فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
/ بمبنى إدارة الجامعة، برئاسة السيد األستاذ الدكتور»  أحمد لطفى السيد«بقاعـة 
عبد الناصر مدبولى ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمـة المجتمـع وتنمية  جمال
 بحضور كل من السادة أعضاء المجلس، و)رئيس المجلس( ةئالبي

 جمال عبد الناصر مدبولى ـ االجتماع/ افتتح السيد األستاذ الدكتور
 لرحمـن الرحيــمبســم هللا ا

جمال عبد الناصر مدبولى ـ نائب رئيس الجامعة / استھل السيد األستاذ الدكتور
خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب بالسادة  لشئون

وتھنئة السادة أعضاء المجلس بمناسبة ذكرى العاشر من  أعضاء المجلس الموقر،
 .رمضان

نجوى يوسف إبراھيم جمال الدين ـ وكيل معھد الدراسات / د.أ تم اختيار السيدة •
 .أميناً لھذه الجلسة والبحوث التربوية

 توجيه الشكر للسادة األساتذة أعضاء المجلس الموقر على ما بذلوه من جھد متميز •
 .٢٠١٣/٢٠١٤خالل العام الجامعى 

 :توجيه الشكر لكل من السادة •
 ).السابق(ك ـ الرئيس التنفيذى لجھاز شئون البيئة عمرو عبد العزيز السما/ د.أ -
 .فاطمة عبد الستار عمارة ـ وكيل كلية الحاسبات والمعلومات/ د.أ -

 .على ما بذلوه من جھد أثناء فترة عضوية سيادتھما بالمجلس
/ د.صبرى الجندى ـ مدير تحرير جريدة األھرام الشكر للسيد أ/ قدم السيد األستاذ •

على ما بذله من جھد متميز وإدارة المجلس ) رئيس المجلس(صر عبد النا جمال
 .بروح طيبة

 :جمال عبد الناصر ـ المجلس علماً بالنقاط التالية/ د.أحاط السيد أ •
 .الخطة الخمسية للقطاع •
رئيس الجامعة بأن مجلس الجامعة وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ / د.خطاب السيد أ •

ً لجميع على أن يكون ب ٣٠/٦/٢٠١٤ رنامج النشر الدولى للبحوث العلمية الزاميا
ھيئة التدريس والھيئة المعاونة، على أن يقوم مركز تنمية قدرات أعضاء ھيئة 
التدريس والقيادات بإنشاء برنامجين مستقلين للنشر الدولى إحداھم موجه للكليات 

 .العلمية واألخر للكليات النظرية
مال الدين ـ وكيل معھد الدراسات والبحوث نجوى يوسف ج/ د.خطاب السيد أ •

التربوية ـ بشأن فصل اإلعدادى الذى تم افتتاحه مع بداية العام الدراسى الحالى لعمال 
حيث أن الدارسين قد تم تحويل مسارھم إلى اإلعدادية المھنية . جامعة القاھرة
جح جميع ، وقد تم عقد االمتحانات العملية ون"جميعة فتيات الغد"بالتعاون مع 

الدراسين وسيتم إعادة الفصل الدراسى األول وعقد االمتحانات الشھر الجارى، 
وطلبت سيادتھا بالسماح لھا بالتطوع بتقديم حافز للدراسين بالفصل بمبلغ قدره 
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ً للفصل الدراسى األول والثانى وذلك نظير قيام اثنين من المدرسين  ١٢٠٠ جنيھا
 .المتخصصين بالتدريس

نجوى يوسف جمال الدين ـ وكيل معھد الدراسات والبحوث / د.د أخطاب السي •
التربوية، بشأن تقرير زيارة وفد من معھد الدراسات والبحوث التربوية لدار حضانة 

الرجاء التكرم بالموافقة والسماح . ٧/٧/٢٠١٤جامعة القاھرة والتى تمت بتاريخ 
 :مثللسيادتھا بتقديم بعض األدوات المطلوبة لدار الحضانة 

 .جھاز كمبيوتر مزود بطابعة .١
 .كرسى أطفال) ٣(عدد  .٢
 .االسھام فى تكوين مكتبة للمشرفات .٣
 .مسرح للعرائس كھدية للدار .٤

والتقرير يتم تعميمه على الكليات المساھمة والتعاون فى ھذه الدار ويتم حالياً التوسع 
ة وكلية الطب غرف وفرع أخر فى مستشفى الطلب ٣فى دار الحضانة وإنشاء 
 . البيطرى بإشراف القطاع

خطاب اإلدارة المركزية للرقابة المالية بالجھاز المركزى للمحاسبات شعبة جامعة  •
القاھرة بشأن قيام الشعبة بفحص الحاسبات الختامية لإلدارة العالمة للجامعة عن 

انات ويرجى من السادة الوكالء سرعة موافاتنا بالبي. ٢٠١٣/٢٠١٤العام المالى 
إلى اإلدارة العامة لشئون الوحدات ذات  ٢٠/٧/٢٠١٤المطلوبة فى موعد أقصاه 

 .الطابع الخاص
 :أنشطة المشروعات البيئية بقطاع خدمةالمجتمع، وھى •
يوليو  ١٠بالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية يوم الخميس ) اختر كليتك(مؤتمر .١

 .جامعة القاھرةبمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطالب ب ٢٠١٤
الموافق  بالتعاون مع الھيئة العامة لتعليم الكبار يوم األربعاء) محواألمية(استكتاب  •

بمعھد الدراسات والبحوث التربوية، وتقديم الشكر إلدارة  ٢٠١٤يونيو  ١٨
محمد أحمد ـ مدير إدارة مشروعات البيئة على / المشروعات البيئية والسيد األستاذ

 .مجھوده الرائع
أنشطة لجان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاھد الجامعة كما  •

 : يلى
 . كلية طب الفم واألسنان.١
 .الطب البيطرى.٢
 .كلية العالج الطبيعى.٣
 .معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية.٤
 تربويةمعھد الدراسات والبحوث ال.٥

 
 اتـــالمصادق

 ادارة الجامعة
 ي محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسةالمصادقة عل -

 . ١٧/٦/٢٠١٤بتاريخ ) ١٧٢(رقم 
 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                      ٢٠١٤يوليو  –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 

 حـــتعديل لوائ
 عينىكلية طب قصر ال

وكيل كلية طب قصر العينى بشأن تعديل / ارجاء الخطاب السيد األستاذ الدكتور -
للكليـة، وذلك  بعض بنود  الئحة حساب صندوق خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابـع

المستشار القانونى للجامعة لمزيد من / بعد عرضھا على السيد األستاذ الدكتور
 .الدراسة

 
 وحدات ذات الطابع الخاصال

 
 كلية العالج الطبيعى

الموافقة على تغيير مسمى وحدة التخاطب المزمع إنشائھا بالكلية كوحدة ذات طابع  -
لكالم واعتماد الالئحة األساسية له خاص إلى مسمى وحدة عالج عيوب النطق وا

 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
 

 معھد الدراسات والبحوث التربوية
الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن مشروع الالئحة األساسية لمركز تطوير  -

تعليم اللغة العربية كوحدة ذات طابع خاص تابعة لمعھد الدراسات والبحوث التربوية، 
للعرض  المستشار القانونى للجامعة تمھيداً / موافقة السيد األستاذ الدكتور وذلك بعد

 .على مجلس الجامعة
 

 ات تعاونــاتفاقي
 عىكلية العالج الطبي

مركز العالج الطبيعى (الموافقة على بروتوكول تعاون بين كلية العالج الطبيعى  -
على المستشار  ومستشفى الطلبة من حيث المبدأ مع عرضه) والتعليم المستمر
 .القانونى للجامعة

 
 
 
 
 

     
 
 
  
 
 


