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 محضر اجتماع
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ١٨/١١/٢٠١٤بتاريـــخ ) ١٧٦(لســـة رقــــم الج
 عقـد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه السادس والسبعين

بعد المائة فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
بمبنى إدارة الجامعة، برئاسة السيد »  أحمد لطفى السيد«بقاعـة  ١٨/١١/٢٠١٤

جمال عبد الناصر مدبولى ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة / الدكتوراألستاذ
 .المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور كل من السادة األساتذة أعضاء المجلس

 االجتماعـ جمال عبد الناصرمدبولى/ افتتح السيد األستاذ الدكتور
 بســم هللا الرحمـن الرحيــم

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

 .أعضاء المجلس الموقر
 : الترحيب والتھنئة بالسادة األساتذة -
 .منال محمد صالح الدين محمد ـ وكيل المعھد القومي لعلوم الليزر/ الدكتورة -
 .رويش مصطفى اللبان ـ وكيل كلية اإلعالمشريف د/ الدكتور -

 .بمناسبة تعيين سيادتھما أعضاء بالمجلس الموقر
 :توجيه الشكر والتقدير للسادة األساتذة -
طارق فھمى عبد العزيز الوكيل ـ وكيل المعھد القومى لعلوم الليزر / الدكتور .١

 .سيادته وكيالً لشئون الدراسات العليا والبحوث بمناسبة تعيين
ً (محمود يوسف مصطفى ـ وكيل كلية اإلعالم / دكتورال .٢  ).سابقا

 .على ما بذاله من جھد متميز أثناء فترة عضوية سيادتھما بالمجلس الموقر
 بما يلى ٢٠١٤لسنة ) ١٤٨٥(رئيس الجامعة رقم . د.اإلحاطة علماً بقرار السيد أ: 

ألول من كل موافاة الجامعة ببيان يسلم إلى مكتب رئيس الجامعة فى األسبوع ا .١
شھر عن مدى التزام السادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم بحضور 

 .المحاضرات المكلفين بھا ونسب الغياب والحضور
االلتزام الصارم بنسب الحضور الالزمة لدخول االمتحان وإعالن الطالب بضرورة  .٢

 .تحقيق ھذه النسب حتى يسمح لھم بدخول االمتحان
رجات وقاعات التدريس لغير ما خصصت له سواء من عدم السماح باستخدام المد .٣

 .جانب أعضاء ھيئة التدريس أو معاونيھم أوالطالب
 .إغالق المدرجات والمعامل بعد انتھاء المحاضرات واالھتمام بصالحيتھا .٤
متابعة توفير الكتب والمذكرات الجامعية للطالب فى موعد مناسب وقبل ميعاد  .٥

 .االمتحان بشھر على األقل
 بقرار السيد أاإلحا ً رئيس الجامعة بشأن التعامل الراقى مع السادة . د.طة علما

مھامھم فى إطار القانون وممثلى أجھزة اإلعالم المختلفة وتسھيل  الصحفيين
وحسن معاملتھم، واالعتداد بالبطاقة التى أصدرتھا  اإلدارية والتعليمات واللوائح

وال يمنع ذلك من . أو حرم الكليات الجامعة لھم كھوية للدخول إلى الحرم الجامعى
 .التحدث إلى أجھزة اإلعالم ومندوبى الصحف والمواقع االلكترونية

دور  ا بال الم واعتزازھ زة اإلع حافة وأجھ ة الص ى حري ھا عل ة حرص د الجامع وتؤك
ا ل أو تھوين وأن تكون . الوطنى لھ ائق دون تھوي الاللتزام بنشر الحق اً ب وتناشد دوم
 .بصر وتُصلحالتى تُ  عين الشعب
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ً بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع الھيئة العامة -  اإلحاطة علما
 .امتحانات فورية لعمال جامعة القاھرة ٣لمحو األمية وتعليم الكبار بعقد 

  بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاھرة والھيئة العامة ً اإلحاطة علما
، تمھيداً للعرض على ٢٠١٤نوفمبر  ٥م األربعاء الموافق لتعليم الكبار وذلك يو

 .مجلس الجامعة
  بالمؤتمر الدولى الحادى عشر حول اآلفاق المستقبلية للتنمية البيئية ً اإلحاطة علما

 المستدامة
فى الوطن العربى ومواجھة التحديات الذى سيقام بفندق سونستا الغردقة فى الفترة 

 . تم تعميمه على السادة الوكالء وقد ٢٠١٤ديسمبر  ٢٣ – ٢٠من 
 وزير التعليم العالى بأن قناة النيل للتعليم العالى تسعى . د.اإلحاطة علماً بخطاب السيد أ

ذا الصدد  لتطوير المضمون البرامجى بھا وعدم تواصلھا مع مختلف الجامعات وفى ھ
ات لل ذه يرجى التكرم باتخاذ ما يلزم من خالل المكاتب اإلعالمية بالجامع تواصل مع ھ

ل . القناة والسماح لھا بتغطية كافة األنشطة والفاعليات اة بك ذه القن وأن تقوم بإمداد ھ
راز الصورة  ما لدينا من مواد مصورة ومسجلة يمكن أن تخدمھا فى أداء رسالتھا وإب

ات التواصل مع  الحقيقية لإلنجازات التى تجرى أن بيان اً ب ات، علم فى مختلف الجامع
 :القناة ھى

 ٠١٢٢٢٣٧٧٥١٦ـ   ٠١٠٦٦٦٩٥٩٩٢: تليفون رئيس القناة
 Higheducationone@gmail.com: البريد االلكترونى للقناة 

 بخطاب السيد أ ً وزير التعليم العالى بشأن تلقى سيادته كتاب السيد . د.اإلحاطة علما
يين وزير التخطيط والمتابعة بشأن مدونة لقواعد السلوك الوظيفى للعاملين المدن. د.أ

وطلب سيادته توجيه القيادات بجامعتكم الموقرة إلنفاذ مبادئ وأھداف وقيم . بالدولة
 .مدونة قواعد السلوك الوظيفى من خالل اإلجراءات الموضحة بالكتاب

 جيھان الخولى ـ نائب مدير عام / رئيس المجلس بالسيدة الدكتورة. د.كما رحب السيد أ
نحن (ھل ) اإليبوال(ادتھا عرض عن مرض مستشفيات جامعة القاھرة وقد قدمت سي

، وتحدثت سيادتھا عن خطة استعداد كلية الطب )نحن مستعدون؟(ھل ) فى خطر؟
بجامعة القاھرة وسياسات مستشفيات جامعة القاھرة وتم توزيعھا وكيفية اإلبالغ عن 

 .الحاالت المشتبه فيھا وتوعية المجتمع بذلك
جيھان / ضوع من خالل عمل ندوات مع الدكتورةوعلى السادة الوكالء االھتمام بالمو -

 الخولى
 جمال عبد الناصر ـ الشكر/ فى الكليات والمعاھد المختلفة وقد وجه األستاذ الدكتور

 .جيھان الخولى ـ على حضورھا/ للدكتورة
  بما تم فى لجنة تنمية محور قناة السويس جلسة االثنين الموافق ً اإلحاطة علما

شة مدى مشاركة الجامعة بالتعاون مع جھاز شئون البيئة ، وتم مناق١٠/١١/٢٠١٤
 .فى تقديم المساھمات والمشاركة الفعالة فى تنمية محور قناة السويس

  بما قامت به اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع ً اإلحاطة علما
تم عمل معرض و) إحنا مصر(وتنمية البيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية للمواطنة 

مع  ٤/١١/٢٠١٤للمالبس بقاعة االمتحانات بالحرم الجامعى يوم الثالثاء الموافق 
 .تقديم الشكر للجمعية

  ٢٠١٤/٢٠١٥اإلحاطة علماً بالخطة المقترحة للمشروعات البيئية. 
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  أنشطة لجان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاھد الجامعة كما
 : يلى
 .ر العينىكلية طب قص .١
 .كلية طب الفم واألسنان .٢
 .كلية الصيدلة .٣
 .كلية الھندسة .٤
 .كلية الطب البيطرى .٥
 .معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية .٦
 .كلية العالج الطبيعى .٧
 .كلية التربية النوعية .٨
 .كلية التمريض .٩

 . اإلحاطة علماً بما تم من تطورات جديدة بمشروع اإلسكان.١٠
 

 المصـادقـات
 إدارة الجامعة

 لمصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةا-
 حدات ذات الطابع الخاصو.٢٠/١٠/٢٠١٤بتاريخ ) ١٧٥(سة رقم الجل

 
 كلية الحقوق

الموافقة على إنشاء مركز معامالت التجارة الداخلية والدولية وحدة ذات طابع خاص -
تور المستشار القانونى للجامعة تابعة لكلية الحقوق وذلك بعد موافقة األستاذ الدك

ـ مع التوصية بتعديل اسم المركز ليصبح ) األساسية والمالية واإلدارية(على الالئحة 
 .المعامالت القانونية للتجارة الداخلية والدولية، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

 
 مسائل عامة

 إدارة الجامعة
مركز البحوث والدراسات  الموافقة علي المذكرة بشأن إعادة عرض تصفية-

 .المستقبلية تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
االحاطة علما بالخطاب المعروض علي األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى بشأن -

توجيه الدعوة للمجلس القومى للمرأة للمشاركة فى األنشطة والفاعليات بشأن 
 .نھوض بالمرأة والتعريف بحقوقھاتحقيق أھداف ال


