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 محضر اجتماع
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م٤٢/٧/٢٠١٧) بتاريخ ٢٠٢الجلسة رقم (
 

ى  ائتين ف َعقََد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الثانى بعد الم
ق  ين المواف وم االثن باح ي ف ص رة والنص اعة العاش ام الس ة ٢٤/٧/٢٠١٧تم م بقاع

ى » أحمد لطفى السيد« بمبنى إدارة الجامعة، برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ سعيد يحي
ل محمود ضو ـ نائب رئيس ا لجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور ك

 من السادة األساتذة أعضاء المجلس.
 يد األستاذ الدكتور/ رئيس المجلس االجتماعـالس افتتح

 بســم هللا الرحمـن الرحيــم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة استهل السيد األستاذ الدكتور/ سعـيد يحيـى محمـود ضـو ـ ن يس الجامع ب رئ ائ
ة  ئون خدم ادة لش ب بالس اع بالترحي س االجتم يس المجل ة، ورئ ة البيئ ع وتنمي المجتم

 األساتذة أعضاء المجلس الموقر.

  يس يد أ.د. رئ دعوة الس س ب يس المجل ة ورئ يس الجامع ب رئ يد أ.د. نائ ام الس ا ق كم
ه  ا بذل يادته لم ان لس كر والعرف ديم الش ة وتق ذه الجلس ور ه ه الجامعة لحض الل تولي خ

اون  اً والتع اً وخارجي ازات داخلي ن انج رة م رئاسة جامعة القاهرة وما شهدته هذه الفت
ى  اهرة عل الدائم والمستمر لخروج العملية التعليمية على أكمل وجه ووجود جامعة الق
التوفيق  ات ب رام واألمني دير واالحت يادتكم بالتق دم لس راً نتق ر، وأخي قائمة جامعات مص

 ات.وسداد الخطو

  س اء المجل ادة أعض كر للس ة بالش يس الجامع ار ـ رئ اد نص ابر ج دم أ.د. ج ا تق كم
والتقدير قائالً قد اتفقت واختلفت مع البعض وكان هذا لصالح المنظومة وليس لغرض 
دمت  اهرة وتق ة الق رت جامع ر، تغي أن البش ذا ش اً وه ا أحيان اً وأخطأن بنا أحيان ا، أص م

هدته وهذا نتيجة التعاون الدائم بين ا ش ة، وم املين بالجامع نا وبين وإدارة الكليات والع
 جامعة القاهرة من تطوير وإنجازات فى كل المجاالت فهو إنجاز مؤسسى.

  ن اهرة، ونح ة الق ى جامع ة ف اعر الطيب ذة المش داً به عيد ج ه س يادته أن د س ا أك كم
ذا فخورون بهذا العمل الجامعى وهذا العمل ال يمكن أن ينجح منفرداً وسوف ي تمر ه س

تمر  وف يس ة وس ذة الجامع ة به ديد الثق ا ش ة، وأن اهرة عريق ة الق اح ألن جامع النج
 النجاح وأنا شديد اإلعتزاز بكل من اتفق معى أو أختلف معى.

  ًدا رة ج رة كبي الشكر لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة ألنه حقق طف
ى المشروعات الوط هامه ف ن بجامعة القاهرة بإس اع م ذا القط د ه ة، ويع ة والقومي نيب

 أهم القطاعات.

  ة ئون خدم ة لش يس الجامع ب رئ و ـ نائ ود ض ى محم عيد يحي يد أ.د. س كر الس وأش
اع  ذا القط يط ه ى تنش المجتمع وتنمية البيئة، على أفكاره وجهوده ونشاطه المستمر ف

 وهو يعمل فى إنكار ذاته.
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 الم واآلدا ى اإلع اج وقدم سيادته التهنئة لكليت ذا إنت ودة وه ى الج ولهم عل ى حص ب عل
 عمل مؤسسى رائع جداً.

  :عرض أنشطة وكالء شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات والمعاهد التالية 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية. .١
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى. .٢
 معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية. .٣
 ية.كلية الدراسات العليا للترب .٤
 كلية العالج الطبيعى. .٥
 كلية الحاسبات والمعلومات. .٦

 المصـــادقـــات
 إدارة الجامعة

ة - ة الجلس ة البيئ ع وتنمي ة المجتم  المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون خدم
 .١٢/٦/٢٠١٧) بتاريخ ٢٠١رقم (

م ( - ة رق رارات الجلس ن ق ذه م ة تنفي م متابع ا ت س علمابم يط المجل اريخ ٢٠١اح ) بت
١٢/٦/٢٠١٧. 
 

 ذمتابعة التنفيالقرار /  وعــالموض

ات  دوير مخلف ت
ة  رم جامع ح
القاهرة: الجزء 
ن  األول م
ة  المرحل

 األولى. 

 سيتم إعادة تشكيل لجنة تدوير مخلفات جامعة القاهرة.

أمين  مشروع الت
الب  ى ط عل
اهرة  ة الق جامع
ام  ن الع ة م بداي
امعى  الج

٢٠١٧/٢٠١٨. 

 لى الطالب بجامعة القاهرة:إعادة تشكيل لجنة التأمين ع
د  ين عب د مك أ.د. خال

 العظيم الرفاعى
ى ر العين ب قص ة ط ل كلي  وكي
ع  ة المجتم ـئون خدم لشـ

 وتنميـة البيئــة

 ً  رئيسا

بات  أ.د. هشام المهدى ـة الحاس تاذ بكليـ أس
 عضواً  والمعلومات.

ـة  أ.د. دمحم غازى صابر ـين بكليـ ـتاذ التأم أسـ
 عضواً  التجارة.

د أ.د. ج ود عب ال محم م
 العزيز

 عضواً  أســــتاذ بكليـــة الحقــوق.

ى  أ.د. نبيل عبد المقصود مدير مستشفى القصر العين
 التعليمى الجديد.

 عضواً 
 

ات  اق أخالقي ميث
 وافق من حيث المبدأ على عرض الميثاق على مجلس الجامعة جامعة القاهرة
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 تشكيل لجان ومجالس
 إدارة الجامعة

 تطوير واحدة من المناطق غير األمنة بمنطقة بين السرايات. مشروع بشأن
 قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:

و ود ض ى محم عيد يحي  د. س
 

ة يس الجامع ب رئ  نائ
ة ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ئون خدم  لش

 

 مقرراً 

ود  ن محم يرين حس د. ش
واربى  الش

 
 وكيل كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 عضواً 

اعىد.  ين الرف د مك  خال
 

ى ر العين ب قص ة ط ل كلي  وكي
 عضواً  

يونى  د. أحمد الشربينى البس
 

ة اآلداب ل كلي  وكي
 عضواً  

ن اوى حس عد مك ة س  د. هال
 

ى ى والعمران يط اإلقليم ة التخط ل كلي  وكي
 عضواً  

ول عد زغل ر س  د. عبي
 

ريض ة التم ل كلي ال وكي ائم بأعم  ق
 

 عضواً 

 د. أحمـد عبد هللا عبد الغنـى
 

وكيل كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى للدراسات العليا 
وث  والبح

 
 عضواً 

ور  د. دمحم أن
 

ة ـة الهندس تاذ بكليــ  أس
 

 عضواً 

وض ال ع  د. من
 

زة افظ الجي ب مح  نائ
 

 عضواً 

ـة  المهندسة/ زيــــزى كامـــــل ـات بمحافظ رى والعشوائي مدير وحدة التطوير الحض
 الجـيزة

 عضواً 

ك لدراس وع وذل رض الموض ة، وع ه اللجن ى إلي ا تنته ر بم ديم تقري وع، وتق ة الموض
 على مجلس الجامعة.
 الخاص الطابعوحدات ذات ال

 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

دات  - ز ووح ة بمراك وائح الخاص اد الل أن اعتم ذكرة المعروضة بش ى الم ة عل الموافق
اد وا ة االقتص اص بكلي ابع الخ اهرة ذات الط ة الق د جامع ك بع ية، وذل وم السياس لعل

 .موافقة السيد أ.د/ المستشار القانونى للجامعة تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة
 

 مسائل عامة
 إدارة الجامعة

بشأن إنشاء كليات (السياحة  المعروضة مذكرةعلى الالموافقة من حيث المبدأ  -
للعرض على مجلس  والفنادق، التربية الرياضية، الفنون) بجامعة القاهرة تمهيداً 

 الجامعة.
 

 المستشفيات الجامعية
أن - ا  بش الهرم كم ت ب ت ثاب فى ثاب ة بمستش ات الكبدي الج الفيروس دة لع اء وح إنش

ديم ي الق ر العين ً  بالقص ا ة مالي دة تابع ذه الوح ون ه ى أن تك ً  عل ا ة  وإداري ة القومي للجن
 ، لعالج الفيروسات الكبدية
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وء  قرر المجلس إعادة الموضوع إلى كلية ى ض ادة ف ة واإلف ى للدراس ب قصر العين ط
 أن مستشفى ثابت ثابت وقف وال يجوز تحويله إلى وحدة خاصة.

دد  - الب الج ة الط اهرة لتوعي ة الق امج جامع ا برن س علم يط المجل  ٢٠١٧/٢٠١٨اح
CUFOP   

 
 إدارة الجامعة

أن - ذ  بش ي تنفي ة ف اعدة الجامع أن مس كان بش حة والس ر الص ب وزي اب أ.د.نائ خط
 بادرة لرفع الوعي الصحي والمجتمعي وذلك من خالل:م

باب  .١ ؤتمر الش من م ه ض ادرة لعرض تصوير فيلم تسجيلي داخل الجامعة عن المب
 في أقرب فرصة.

ى  .٢ ابق عل اء س ي لق اتكم ف ا لمقترح اهرة وفقً تنفيذ أسبوع توعية سكانية بجامعة الق
 ، أن يكون ذلك خالل شهر سبتمبر

س  رر المجل ى اق ة عل اتالموافق من فعالي ارة ض روض وإدراج المب اب المع  لخط
CUFOP  . 

ز  بشأن بالمذكرة المعروضة االحاطة علما - ركات والمراك وك والش كشف بأسماء البن
يفية شوالفنادق المساهمة في مشروع ت ازة الص الل اإلج اهرة خ ة الق غيل طالب جامع

 امعة.مع التعميم على كليات ومعاهد الج. ٢٠١٧سبتمبر)  -أغسطس -(يوليو
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         


