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 محضر اجتماع
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م١٦/١/٢٠١٧) بتاريخ ١٩٧الجلسة رقم (
 

تسعين بعد َعقََد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه السابعة وال
 م١٦/١/٢٠١٧فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم االثنين الموافق  المائة
بمبنى إدارة الجامعة، برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ » أحمد لطفى السيد«بقاعة 

سعيد يحيى محمود ضو ـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، 
 المجلس. ءمن الساده أعضا وبحضور كل

 يد األستاذ الدكتور/ رئيس المجلس االجتماعـالس افتتح
 بســم هللا الرحمـن الرحيــم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة  يس الجامع ب رئ استهل السيد األستاذ الدكتور/ سعـيد يحيـى محمـود ضـو ـ نائ

ة  ئون خدم اع بلش س االجتم يس المجل ة، ورئ ة البيئ ع وتنمي ادة المجتم ب بالس الترحي
 األساتذة أعضاء المجلس الموقر، ثم تلى ذلك:

  ز وائم المرك اع ق س القط اء مجل وكالء أعض ادة ال ال الس رورة إرس ى ض د عل التأكي
الى  ام الم ن الع الى ع ابع  ٢٠١٥/٢٠١٦الم دات ذات الط المراكز والوح ة ب الخاص

 الخاص التى تعمل فى كلياتهم، وذلك على وجه السرعة.
  وكالء شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات والمعاهد التالية: عرض أنشطة 

 معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية .١
 كلية طب قصر العينى .٢
 كلية العالج الطبيعى .٣
 المعهد القومى لعلوم الليزر .٤
 كلية اإلعالم. .٥
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى. .٦
 كلية الطب البيطرى. .٧
 اسية.كلية االقتصاد والعلوم السي .٨

 :االحاطة علماً بانشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 إرسال جامعة القاهرة لقافلة غذائية وعينية إلى منطقة شمال سيناء. .١
ق إ .٢ اء المواف وم الثالث قارة ي ارى س ع روت اون م س بالتع رض مالب ة مع قام

١٨/١٢/٢٠١٦. 
ا .٣ ى ص يح (بن ة أطف املة لمدين ة ش ة طبي اهرة لقافل ة الق ال جامع وم إرس لح) ي

٢٤/١٢/٢٠١٦. 
  ية لع الدراس اقتراح بمساهمة جامعة القاهرة فى دراسة أسباب اإلرتفاع فى أسعار الس

اء المجلس،  ة أعض والتوصية بإجراءات وسياسات الحتواء هذا اإلرتفاع. وبعد موافق
غ  د مبل م رص ة  ٥٠,٠٠٠وت كيل لجن م تش ة، وت ذة الدراس ه) له ف جني ون أل (خمس

 ادة التالى أسماؤهم:لإلشراف عليه من الس

وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية  حنفى سيد حنفى  أ.د.
 ةـالبيئ

ة  أ.د. سامى القصرى مليجى  ع وتنمي ة المجتم ئون خدم ة لش ة الزراع ل كلي وكي
 البيئة
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ة  أ.د. دمحم عبد المنعم جودة  ع وتنمي ة المجتم ئون خدم ارة لش ة التج ل كلي وكي
 البيئة

 وكيل كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة د الشربينى السيد أحم أ.د.

ر العين أ.د. خالد مكين عبد العظيم  ب قص ة ط ل كلي ع  ىوكي ة المجتم ئون خدم لش
 وتنمية البيئة

 ر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةاوكيل كلية اآلث أ.د. أحمد رجب دمحم على 

ئون  أ.د. السيد دمحم السيد على  ائية لش وث اإلحص ات والبح د الدراس ل معه وكي
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ة  أ.د. شيرين حسن محمود  ئون خدم ية لش وم السياس اد والعل ة االقتص ل كلي وكي
 المجتمع وتنمية البيئة

 

 المصادقات
 إدارة الجامعة

ة الجلالمصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون خد - ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ة م س
 .١٩/١٢/٢٠١٦) بتاريخ ١٩٦رقم (

م ( - ة رق رارات الجلس ن ق ذه م ة تنفي ا بمتابع س علم يط المجل اريخ ١٩٦اح ) بت
١٩/١٢/٢٠١ 

 ذمتابعة التنفيالقرار /  وعــالموض
اهرة  تدوير مخلفات حرم جامعة الق
 :  الجزء األول من المرحلة األولى 

  ة جارى استالم العينة وسيتم عرضها فى جلس
 ع المقبل للقطاع.االجتما

تفعيل أنشطة رابطة خريجى جامعة 
 القاهرة

  ق يس المواف وم الخم يتم  ٢٢/١/٢٠١٧ي س
باحاً انتخاب  فى تمام الساعة الحادية عشر ص
هار  ية ألش وة أساس س اإلدارة كخط مجل

 الرابطة.
ة  الب جامع مشروع التأمين على ط
امعى  ام الج ن الع ة م اهرة بداي الق

 القادم.

تقبال ع ارى اس اه ج ى حي أمين عل روض الت
أمين  ركة الت ة ش ارى مراجع الب وج الط

 لتقديراتها بعد تصحيح أعداد الطالب.
ناديق  ابات لص ى حس ين مراجع تعي
ابع  ز ذات الط دات والمراك الوح

 الخاص.
 

ين   اص بتعي ابات خ قيام كل مركز وصندوق حس
تعانة  تم االس ذر ي إن تع ابات، ف ع حس مراج

وث التجا ات والبح ة بمركزالدراس ة بكلي ري
 التجارة فى ترشيح أسماء المراجعيين.

اهرة األول  ة الق ى جامع ملتق
 للتوظيف والتدريب.

ى  تمت موافقة مجلس الجامعة على إقامة الملتق
ة  الل الجلس تم خ ف، وي دريب والتوظي األول للت

 عرض الشعار وتشكيل اللجان.
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 تشكيل لجان ومجالس
 ادارة الجامعة

ى المذ - ة عل ـرةالموافق ـة القاه ـوارد جامع ـة م ـدة تنمي ـاء وح ـرةالمعروضة بإنش  ك
ن السادة  ادم م اع الق ى االجتم ر وعرضه ف ة األم ة لدراس كيل لجن ة وتش كوحدة خدمي

 الوكالء التالى أسماؤهم:
 طب قصـر العــينىل كليــة ــوكيـ الدكتور/ خالد مكين عبد العظيـم 
 االقتصاد والعلوم السياسيةوكيل كلية  الدكتورة/ شيرين حسن محمـود 

 ىعـالج الطبيـــة العـــل كليــوكي هالة محمـد عـز الدين  الدكتورة/
  ومى لألورامــد القــالمعهــل ــوكي حاتم أحمد عبد الرحمن  الدكتور/

 تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة. 
أن  - دريب بش ف والت اهرة األول للتوظ ة الق ى جامع عار ملتق اد ش ان اعتم كيل لج وتش

   الملتقى
 قرر المجلس:

ة،  -١ ات المعروض وء المقترح ى ض ريم ـ ف ل أ. ك ن قب روض م عار المع ديل الش تع
 وعرضه على المجلس فى االجتماع القادم.

 تشكيل اللجان اآلتيه: 
 . اللجنة التنظيمية:١

 ة ــة الهندســـل كليــــوكي حنفى سـيد حنـفى الزهـيرى الدكتور/
 ةــالزراعــــة ل كليـــوكي ى القصرى مليجى القصرىالدكتور/ سام

 طب قصر العــينىة ـل كليـوكي الدكتور/ خالـد مكين عبد العظيم الرفاعي
 وكيل كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى الدكتورة/ هالـة سعـد مكـاوى حسـن 

 محـافــظ الجــــيزة نائــب الدكتورة/ منـــــال عــــوض
 المالية:. اللجنة ٢

    ةـس الجامعـــــب رئيــنائ الدكتور/ سعيد يحيـى محمـود ضـو
 وكيــل كليــــة التجـــارة الدكتور/ دمحم عبد المنعم جودة حزين

 وكيل كلية االقتصاد والعلوم السياسية  الدكتورة/ شيرين حسن محمود الشواربى
 يزةمحـافــظ الجــــ نائــب الدكتورة/ منـــــال عــــوض

 . اللجنة التسويقية:٣
 وكيــل كليـــة اإلعـــالم  الدكتور/ شريف درويـش مصطفى 

 وكيــل كليــــة التجـــارة الدكتور/ دمحم عبد المنعم جودة 
 وكيــــل كليـــة الصـيدلة الدكتور/ هشـــام علــى ســالـم

 وكيـــل كليـــة التمريـض  الدكتورة/ عبيــر سعـــد زغلــول
   ومى لألورامـالمعهد القـل ـوكي حاتم أحمد عبد الرحمن  الدكتور/

 الدكتورة/ منـــــال عــــوض
 محـافــظ الجــــيزة نائــب

 
 اتفاقيات تعاون

 إدارة الجامعة
اء  - درات أعض ة ق الموافقة على بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة (مركز تنمي

از ادات) والجه دريس والقي ة الت ة  هيئ ة موالي يم واإلدارة وجامع زى للتنظ المرك
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دريب  ال الت ى مج ا ف ال) بأمريك ة إدارة األعم ة بكلي ة اإلداري د التنمي زورى (معه مي
 تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة

 
 وحدات ذات الطابع الخاصال

 إدارة الجامعة
ذكرة  - ى الم ة عل ة الموافق راء المعروض ل ش أن تموي ع بش ة المجتم اع خدم ن قط م

اأج يس األرب راد ول ام المشاركة اإلي ل ح  هزة للوحدات ذات الطابع الخاص بنظ وتحوي
ر رض  األم داً للع اركة، تمهي د المش ياغة عق ة لص انونى للجامع ار الق ى أ.د. المستش إل

 على مجلس الجامعة.
 

 مسائل عامة
 إدارة الجامعة

جارية لجامعة الموافقة على المذكرة المعروضة بشأن استغالل االسم والعالمة الت -
القاهرة وأصولها مع إحالة الموضوع للسيد/ أمين عام الجامعة إلعداد مذكرة 

 باإلجراءات الواجب اتباعها، تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة.
ادة المعروضة الموافقة على المذكرة  - ل مشروع ري ن مسابقة أفض الن ع بشأن االع

امعى  ام الج اهرة للع ة الق ى جامع ال ف ى ٢٠١٦/٢٠١٧أعم امش ملتق ى ه ك عل ، وذل
ابقةالتوظف والتدريب  ى . واالعالن فى الكليات والمعاهد عن المس رض عل داً للع تمهي

 مجلس الجامعة. 
درها  - ورد وق ة ف تم عرض المذكرة بشأن أوجه إنفاق الدفعة الثانية من منحة مؤسس

ى الكل ألف دوالر أمريكى ١٠٠ ل عل الن والتى هدفها تأهيل الطلبة لسوق العم ات إع ي
 هذه الدورات فى كلياتهم، تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                         


