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 محضر اجتماع
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ٢٢/٩/٢٠١٤بتاريـــخ ) ١٧٤(الجلســـة رقــــم 
بعد المائة  ة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الرابع والسبعينعقـد مجلس شئون خدم

 ٢٢/٩/٢٠١٤فى تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظھر يوم االثنين الموافق 
/ الدكتور بمبنى إدارة الجامعة، برئاسة السيد األستاذ»  أحمد لطفى السيد«بقاعـة 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة  جمال عبد الناصر مدبولى ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون
 :، وبحضور كل من السادة األساتذة أعضاء المجلس)رئيس المجلس(

 جمال عبد الناصر مدبولى ـ االجتماع/ افتتح السيد األستاذ الدكتور
 بســم هللا الرحمـن الرحيــم

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

وتھنئة السادة أعضاء المجلس بمناسبة العام الدراسى  أعضاء المجلس الموقر،
على األمة اإلسالمية بالخير واليمن  الجديد وعيد األضحى المبارك أعاده هللا

 .والبركات
الرئيس التنفيذى لجھاز شئون البيئة لحضور أحمد أبو السعود ـ . د.الترحيب بالسيد أ•

 االجتماع
عمرو عبد العزيز السماك ـ . د.وقد أشار سيادته على أنه يعمل منذ فترة مع السيد أ

ً (رئيس جھاز شئون البيئة  ً مع ) سابقا وأنه أنجز عمالً كبيراً وتمنى أن ينجز شيئا
وعات الھامة ألنھا سيادتكم خالل فترة عضويته بالوزارة ومعكم من خالل الموض

 .من خالل مركز الحد من المخاطر تحتاج لدراسة والتعاون الكثير مع الجامعة
 :توجيه الشكر والتقدير للسادة األساتذة •
ً (محمد شوقى عبد العال ـ وكيل كلية االقتصاد والعلوم السياسية / الدكتور -  ).سابقا
ً (حاسبات والمعلومات فاطمة عبد الستار عمارة ـ وكيل كلية ال/ الدكتورة -  ).سابقا

 .على ما بذلوه من جھد متميز أثناء فترة عضوية سيادتھم بالمجلس الموقر
 : الترحيب والتھنئة بالسادة األساتذة •
 .خديجة محمد أحمد األعصر ـ وكيل كلية االقتصاد والعلوم السياسية/ الدكتورة -
 .ات والمعلوماتجالل حسن جالل الدين ـ وكيل كلية الحاسب/ الدكتور -

 .بمناسبة تعيين سيادتھما أعضاء بالمجلس الموقر
 .على عبد التواب على ـ أمين لھذة الجلسة/ اختيار السيد األستاذ الدكتور •
تنويه عن دور الجامعة فى المشاركة فى مشروع محور قناة السويس وتشكيل ھيئة  •

" ية لمحور قناة السويسھيئة الدعم الفنى والعلمى لمشروع التنم"تحت اسم  علمية
جمال عبد الناصر ـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع . د.السيد أ وقد طلب

مجدى محمد عمر عمارة ـ وكيل كلية العلوم لشئون . د.من السيد أ وتنمية البيئة،
درويش صالح درويش ـ وكيل كلية . د.خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيد أ

شاكيناز الششتاوى ـ . د.ة المجتمع وتنمية البيئة، والسيدة أالزراعة لشئون خدم
أحمد أبو السعود ـ الرئيس التنفيذى . د.مستشار مركز الدراسات البيئة، والسيد أ

لجھاز شئون البيئة ـ عمل مذكرة حول تقييم األثر البيئى للمشتنويه بشأن خطاب 
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واء أمين عام مجلس الوزراء وزارة التعليم العالى بشأن ما ورد إليھا من السيد الل
بشأن ما تالحظ فى األونة األخيرة من تردد بعض األشخاص على الوزارات والھيئات 
بزعم أنھم تابعين لجھات سيادية بھدف قضاء مصالح شخصية أو الحصول على 

رئيس مجلس الوزراء نحو / فقد وجه السيد المھندس. بيانات قد تمس األمن القومى
زم نحو التحقق من شخصية من يتقدم بطلب الحصول على بيانات ضرورة اتخاذ ما يل

ومعلومات ومدى صلته بالجھة التى يزعم أنه تابع إليھا على أن يتم التحقق من ذلك 
 .أثناء تواجده

تنويه عن البروتوكول المقدم من الكلية المصرية ألطباء الرعاية الحرجة بشأن  •
ھرة أو الطالب الراغبين أو من يتم اختياره تقديم عرض لتدريب العاملين بجامعة القا

كجزء من فعاليات المشروع القومى لمواجھة أخطار  BLSاألساسى  على اإلنعاش
السكتة القلبية بشھادات معتمدة من اإلتحاد األمريكى ألمراض القلب ويكون بخصم 

 .جنيه ٣٠٠جنيھاً بدالً من  ١٥٠وتكون الرسوم % ٥٠
 .م٢٠١٤/٢٠١٥لة خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشھرية اإلحاطة علماً بأنشطة وكا•
أنشطة لجان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاھد الجامعة كما  •

 : يلى
 .كلية طب قصر العينى .١
 .كلية العالج الطبيعى .٢
 .معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية .٣
 .كلية التربية النوعية .٤

 :مجلس إلى النظر فى جدول األعمال المعروض على الوجه التالىبعد ذلك انتقل ال
 

 المصـادقـات
 إدارة الجامعة

 الجلسة المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -
 .                                 ١٥/٧/٢٠١٤بتاريخ ) ١٧٣(رقم 

 ليم العالى بشأن قيام الجامعة بإنشاءوزير التع. د.قرر المجلس احالة خطاب السيد أ -
كمركز للمشروعات التنموية فى الدولة كى يستعان بخدمات ) وحدة ذات طابع خاص(

العليا  ھذه الوحدة فى خدمة مشروع محور تنمية قناة السويس إلى مجلس الدراسات
 . والبحوث

 

 اتفاقيات تعاون
 إدارة الجامعة

ضة بين مركز جامعة القاھرة للتحكيم الموافقة علي مذكرة التفاھم المعرو -
المستشار . د.واالستشارات ونقابة المحامين بالكويت وذلك بعد عرضھا على السيد أ

 .القانونى للجامعة تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
االحاطة علما بالمذكرة المعروضة بشأن التعاون بين اإلدارة العامة للمشروعات  -

الطبيعى، وذلك من خالل قافلة طبية وذلك يومى الثالثاء البيئية مع كلية العالج 
 ٢٧/٨/٢٠١٤-٢٦واألربعاء الموافق 
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 تشكيل لجان ومجالس
 إدارة الجامعة

الموافقة علي خطاب الھيئة العامة لتعليم الكبار بشأن الشراكة مع جامعة القاھرة  -
 بحث ميدانى مع تقديم عرض أسعار تفصيلى إلجراء كل بحث) ٢(إلجراءعدد 

 :على حدا ـ مع تشكيل لجنة من السادة األساتذة
وكيل معھد الدراسات والبحوث التربوية   نجوى يوسف إبراھيم جمال الدين/ ةالدكتور

 )مقرراً (                                                                            
 )عضواً ( ـــــالموكيــل كليـــة اإلع محمــود يوسـف مصطــفى / الدكتور
 )عضواً ( وكيـل كليـة الحاسبات والمعلومات  جــالل حســن جــالل الدين/ الدكتور
 )عضواً ( وكيــل كليـــة التجـــــارة رأفـت أحمـد على إبراھيــم/ الدكتور
 )عضواً ( وكيـــــل كليـــــة اآلداب علـى عـبد التـــواب علـى/ الدكتور
 )عضواً ( نائب رئيس تحرير جريدة األھرام  ــــندىصبــــرى الجــ/ األستاذ

 

 مسائل تنظمية
 إدارة الجامعة

مدير مركز البحوث والدراسات المستقبلية بشأن . د.الموافقةعلي خطاب السيد أ -
عدم وجود مقر للمركز من تاريخ إنشائه تصفية ھذا المركز واغالقه تمھيدا للعرض 

 علي مجلس الجامعة
لتكون شرطاً ) أساسيات الكتابة العلمية(مذكرة بشأن تنظيم دورات الموافقة علي ال -

لھذه الدورات قبل  للمتقدمين للدراسات العليا بكليات الجامعة على أن يتم التقديم
 .على مجلس الجامعة تسجيل الرسالة، تمھيداً للعرض

ة الموافقة على مخاطبة السفارات والجاليات العربية الموجودة داخل الجمھوري -
ً الحتياجاتھم الفعلية ـ القرار الموافقة على المقترح : لتنظيم دورات متخصصة طبقا

 .المعروض، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
الموافقة عي المذكرة المعروضة بشأن تصفية مركز الدراسات النووية والتطبيقات  -

 .السلمية ، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
 

 مسائل مالية
قرر : مذكرة بشأن ما تم فى مشروع محو األمية وتعليم الكبار ـ القرارقة على المواف -

 .جنيه عن الترم للمدرس فى المرحلة اإلعدادية) ٢٠٠(المجلس صرف مبلغ

 
 مسائل عامه

 إدارة الجامعة
االحاطة علما بالمذكرةالمعروضة بشأن مشروع تشغيل الطالب فى اإلجازة الصيفية 

 ـ  ٢٠١٤عام 

 
   


