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 محضر اجتماع
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ٢٠/١٠/٢٠١٤بتاريـــخ ) ١٧٥(ة رقــــم الجلســـ
بعد  عقـد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الخامس والسبعين

 ٢٠/١٠/٢٠١٤المائة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم االثنين الموافق 
/ رالدكتو بمبنى إدارة الجامعة، برئاسة السيد األستاذ»  أحمد لطفى السيد«بقاعـة 

جمال عبد الناصر مدبولى ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 :، 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
خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب بالسادة  لشئون

وتھنئة السادة أعضاء المجلس بمناسبة العام الدراسى  أعضاء المجلس الموقر،
 .الجديد

ن على اعتماد تھنئة كلية الھندسة لحصول قسم الھندسة المعمارية بنظام الفصلي •
التابع لليونسكو، كما حصل برنامج  UIAكامل من اإلتحاد الدولى للمعماريين 

فى  UIAمن نفس جھة االعتماد الدولى  AETالعمارة بنظام الساعات المعتمدة 
زيارته اإلستطالعية األولى له على تقرير يفيد بتميز البرنامج بمستوياته المختلفة 

 .وتفرده
يط اإلقليمى والعمرانى فى الحصول على ضمان الجودة واالعتماد، تھنئة كلية التخط •

 .وبذلك تصبح جامعة القاھرة أكبر جامعة تحصل على ضمان الجودة واالعتماد
نصر سالم ـ المستشار بأكاديمية ناصر / الترحيب بالسيد اللواء أركان حرب •

عام  ٤١جيد ومرور العسكرية، ثم تحدث سيادته بمناسبة االحتفاالت بنصر أكتوبر الم
 . عن األھمية االستراتيجية لمحور قناة السويس ١٩٧٣على انتصار أكتوبر 

محمد بيومى ـ مدير التربية العسكرية بالجامعة وتحدث / الترحيب بالسيد العقيد •
سيادته عن دور التربية العسكرية وأھمية الدورات ودورھا فى تنمية الحس الوطنى 

 .للشباب
نھى محمود محمد الزيات ـ وكيل كلية رياض / نئة للسيدة الدكتورةالترحيب والتھ •

 األطفال
 .بمناسبة تعيين سيادتما عضواً بالمجلس الموقر

ً بقرار السيد أ • بشأن  ٢٠١٤لسنة ) ١٤٣٨(رئيس الجامعة رقم . د.اإلحاطة علما
ى ضمان أمن الجامعة وتأمينھا وتنظيم العملية التعليمية والترخيص لألمن اإلدار

 .لإلطالع على بطاقات الھوية لجميع أعضاء ھيئة التدريس والعاملين والطالب
ً بقرار السيد أ • رئيس الجامعة حول أھمية انتظام العملية التعليمية . د.اإلحاطة علما

 .واالنضباط داخل الكليات، والبعد عن الممارسات الحزبية داخل الكلية
بل مادى يوزاى التكلفة وھناك اقتراح التوصية باستخراج بادج السيارة فى مقا •

 .كروت ممغنطة بعمل
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التنوية بعدم ترك سيارات السادة أعضاء ھيئة التدريس أو العاملين إال فى األماكن  •
 .المخصصة لذلك، وعدم السماح بدخول سيارات الطلبة

ً بقرار مجلس الجامعة بجلسته فى  • بانتداب السادة  ٢٩/٩/٢٠١٤اإلحاطة علما
 .   يئة التدريس لمدة يوم واحد فقطأعضاء ھ

أنشطة لجان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاھد الجامعة كما  •
 : يلى
 .كلية الھندسة.١
 .معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية.٢
 

 :بعد ذلك انتقل المجلس إلى النظر فى جدول األعمال المعروض على الوجه التالى
 

 المصـادقـات
 

 دارة الجامعةإ
الجلسة  المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -

 . ٢٢/٩/٢٠١٤بتاريخ ) ١٧٤(رقم 

 
 وحدات ذات الطابع الخاص

 كلية اآلداب
رئيس الجامعة بشأن إعادة فتح . د.الموافقة علي الخطاب المعروض من السيد أ -

تابعة لكلية اآلداب بعد أن تم تجميد ) بع خاصمركز الدراسات األرمينية وحدة ذات طا
 .نشاطه تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

 
 كلية طب قصر العينى

الموافقة على تعديل بعض بنود الئحة حساب خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة -
للجامعة تمھيداً للعرض  المستشار القانونى. د.للكلية، وذلك بعد عرضھا على السيد أ

 .ى مجلس الجامعةعل
 

 مسائل تنظمية
 كلية الزراعة

عميد كلية الزراعة بشأن الموافقة . د.الموافقة علي الخطاب المعروض من السيد أ -
على فصل مركز بحوث ودراسات التنمية الريفية عن مركز اإلستشارات الزراعية 

                             .وإعادته ككيان مالى وإدارى مستقل تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
 
 

               


