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 محضر اجتماع
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م١٨/٤/٢٠١٦بتاريخ ) ١٩٠(الجلسة رقم 
ة اجت ة البيئ ة المجتمع وتنمي ةَعقََد مجلس شئون خدم د المائ  ماعه التسعون بع

ق  ين المواف وم األثن باحاً ي ف ص رة والنص اعة العاش ام الس ى تم  م١٨/٤/٢٠١٦ف
ة  يد«بقاع ى الس د لطف دكتور» أحم تاذ ال يد األس ة الس ة، برئاس ى إدارة الجامع / بمبن

ة،  ة البيئ ة المجتمع وتنمي سعيد يحيى محمود ضو ـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدم
 .ضاء المجلسادة األساتذة أعوبحضور كل من الس

 رئيس المجلس االجتماع/ يد األستاذ الدكتورـالس افتتح
 بســم هللا الرحمـن الرحيــم  

 ـــــــــــــــــــــــ
ة / استھل السيد األستاذ الدكتور سعـيد يحيـى محمـود ضـو ـ نائب رئيس الجامع

ة  ة، ورئيس المجلس االجتلشئون خدم ة البيئ اع بالترحيب بالسادة المجتمع وتنمي م
 .أعضاء المجلس الموقر

 ة لشئون / وقدم السيد الألستاذ الدكتور ود ضو ـ نائب رئيس الجامع سعيد يحيى محم
دكتور انى لألستاذ ال ة بخالص التھ ة البيئ ة المجتمع وتنمي يط ـ / خدم د مع د أحم محم

 .لوزير الماليةمساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة بمناسبة تعيين سيادته نائباً 
 دكتورة ازى للسيدة ال د سيادته خالص التع ادة مصطفى لبيب ـ مستشار رئيس / وق غ

وزراء ه  ال م أھل ه، وأن يلھ د برحمت د الفقي ه يتغم الى أن ائلين هللا تع دھا س اة وال ى وف ف
 . الصبر والسلوان

 تم عرض أنشطة المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة: 
ا تم عقد ا - ة الدراسات العلي ار لكلي متحان فورى بالتعاون مع الھيئة العامة لتعليم الكب

 .م٢٣/٣/٢٠١٦للتربية، وذلك يوم 
ة  - ة البيئ ع وتنمي ة المجتم اع خدم ة بقط روعات البيئي ة للمش اركة اإلدارة العام مش

اون  ة بالتع ا للتربي ة الدراسات العلي ومركز تطوير برامج التنمية المھنية للمعلم بكلي
ة  ز ومدين ة لمرك ارة مدين ك فى زي ار، وذل يم الكب ة وتعل مع الھيئة العامة لمحو األمي
ة  ة الحصوة باحدى قرى المدين أبو كبير بمحافظة الشرقية وعمل بحث ميدانى بقري

 .٢٩/٣/٢٠١٦يوم الثالثاء الموافق 
  د ات والمعاھ ة بالكلي ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ئون خدم الء ش طة وك رض أنش م ع ت

 : ةالتالي
 .كلية التجارة .١
 .كلية الھندسة .٢
 .كلية الطب البيطرى .٣
 .كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى .٤
 .كلية التربية النوعية .٥

 المصـــادقـــات
 إدارة الجامعة

ئون خد - س ش اع مجل ر اجتم ي محض ادقة عل ة المص ة البيئ ع وتنمي ة المجتم م
 .٢١/٣/٢٠١٦بتاريخ ) ١٨٩(رقم الجلسة 
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م احيط المجلس علما بم - ـرارات الجلسة رق ـيذه من ق اريخ ) ١٨٩(اتم  متابعة تنف بت
٢١/٣/٢٠١٦  

 ذمتابعة التنفي/ القرار  وعــالموض
تدوير مخلفات حرم جامعة القاھرة الجزء

ى ة األول ن المرحل ة  األول م كيل لجن تش
  :من
 .سعيد ضو. د
 .مصطفى حسين. د
 .مجدي عالم. د
 صالح عبد الرازق. د
 طارق العربي. د
 محمد أحمد.أ

دوير  تم الموافقة على البدء فى مشروع ت
ات  المخلف

ذا  ى ھ ة ف راءات التنفيذي اذ اإلج و اتخ
 .الشأن

ة  ي جامع ة خريج طة رابط ل انش تفعي
 .القاھرة

ولى  د ب  /تت ادة لبي يس  –غ ار رئ مستش
امن  ع وزارة التض يق م وزراء التنس ال
ة  ة للموافق ات االھلي وة إدارة الجمعي دع

 .الرابطة علي تفعيل نشاط
 تشكيل لجنة لوضع ضوابط ومعايير 

ة  ات بجامع ات الكلي مية قاع أن تس بش
 القاھرة

مية  ايير لتس وابط والمع رض الض م ع ت
ة بعرض الصورة  القاعات وستقوم اللجن
داً  ة، تمھي ة القادم ى الجلس ة ف النھائي

 .للعرض على مجلس الجامعة
ة  اقتراح شعار قطاع خدمة المجتمع وتنمي

 البيئة
م  اد ت ى أن يع عار عل ى الش ة عل الموافق

ى  تم عرضه عل ون، وي للمصمم لوضع الل
 .المجلس فى جلسة قادمة

اقتراح الشھادات التي يمنحھا قطاع خدمة 
 المجتمع

ض  راءء بع تم إج ھادة وي ار الش م اختي ت
ى  س ف ى المجل ھا عل ديالت وعرض التع

 .جلسة قادمة
ات  ز دراس مى مرك ر مس راح تغيي اقت
ارات  واستش

وم ى  عل اء إل وم الفض ات عل ز دراس مرك
 .الفضاء والرصد الجوى

رر مى  تق ديل المس ض تع ة رف اللجن
 .لألسباب الواردة بمحضر اجتماع اللجنة

 
 تعاونالاتفاقيات 

 إدارة الجامعة
اھرة ومجموعة القرر المجلس عدم الموافقة علي بروتوكول  - ة الق ين جامع اون ب تع

 .أىه علي مجلس الجامعة البداء الرعلي ان يتم عرض) م.م.ش(عز الصناعية 
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 تشكيل لجان ومجالس
 إدارة الجامعة

على أن يقام فى " صنع فى الجيزة"بناء علي المذكرة بشأن تنظيم القطاع لمعرض  -
 .أرض بين السرايات التابعة لجامعة القاھرة 

ة دأ مع تشكيل لجن سة من السادة األساتذة لدرا قرر المجلس الموافقة من حيث المب
ه الدراسة، ا تنتھى إلي ى المجلس فى جلسة  الموضوع وتقديم تقرير بم وعرضه عل

 .قادمة

 رئيــس جامعـــة القاھــــرة جــابـر جـــاد نصـــار/ الدكتور
رئيس 
 اللجنة

ة سعـيد يحيـى محمـود ضــو/ الدكتور يس الجامع ب رئ  نائ
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة

 عضواً 

 عضواً  وكيـــل المعھد القومى لعلوم الليزر نال محمد صالح الدين محمـدم/ الدكتورة

 عضواً  وكيـــل كليـــة العالج الطبيعى جيھان حسن حسـن المنيـاوى/ الدكتورة

 عضواً  وكيـــل كليـــة التربية النوعيةطارق مصطفى عبد القادر الشافعـى/ الدكتور
 عضواً  ـــاذ بكليــــة اإلعـــالمأست عواطـــف عبد الرحمـــن/ الدكتورة

 عضواً  نائب رئيس تحرير جـريدة األھـرام  صبـــــرى الجـــــندى/ األستاذ

 
 تعديل لوائح

 
 معھد الدراسات والبحوث االفريقية

ة مع  أ الموافقةقرر المجلس من حيث المبد - ات االفريقي يم اللغ ز تعل علي انشاء مرك
ي المستشار العرض الالئحة االساسية للمركز  انونى قوعرض الالئحة االساسية عل

 .للجامعة
 مسائل عامة

 كلية الزراعة
ادة  - ة الزراعة بشأن إع ل كلي دكتور وكي الموافقة علي الخطاب المعروض لألستاذ ال

ة  وفير احتياجات جامع ا لت د تطويرھ تشغيل وحدة المنظفات والمطھرات الصناعية بع
ة تمھي اتھا المختلف اھرة ومؤسس ةالق س الجامع ي مجل رض عل  .داً للع

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                  
 
 
 
 

                                           


