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 محضر اجتماع
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م١٦/٥/٢٠١٦بتاريخ ) ١٩١(الجلسة رقم 
 

د  َعقََد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الواحد والتسعون بع
ين الموافق فى تمام الساعة العاشرة والنصف صبا المائة  م١٦/٥/٢٠١٦حاً يوم األثن

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

 .وبحضور كل من السادة األساتذة أعضاء المجلس
 

 
 

 مصـــادقـــاتال
 عةإدارة الجام

ة الجلسة - ة البيئ ة المجتمع وتنمي  المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون خدم
 .١٨/٤/٢٠١٦بتاريخ ) ١٩٠(رقم 

 . ١٨/٤/٢٠١٦بتاريخ ) ١٩٠(متابعة تنفـيذ قـرارات الجلسة رقم  -
 

 

 ذمتابعة التنفي/ القرار  وعــالموض
اھرة ة الق رم جامع ات ح دوير مخلف ت

 .ولىالجزء األول من المرحلة األ
دوير  دء فى مشروع ت ى الب ة عل تم الموافق

ات ة فى  المخلف اذ اإلجراءات التنفيذي و اتخ
 .ھذا الشأن

ة  ى جامع ة خريج طة رابط ل أنش تفعي
 .القاھرة

اع لمجلس  ى اجتم ة ف ھار الرابط ادة إش إع
ة  اد الجمعي إدارة الرابطة لتحديد موعد انعق

 .العمومية، واختيار مجلس إدارة جديد
ة كيل لجن ايير تش وابط ومع ع ض  لوض

ة  ات بجامع ات الكلي مية قاع أن تس بش
 .القاھرة

س  ى مجل ه عل رح لعرض ل المقت م تحوي ت
 .الجامعة

ع  ة المجتم اع خدم عار قط راح ش اقت
 وتنمية البيئة

 :تعيين لجنة من السادة األساتذة
ة . د ل كلي رى ـ وكي حنفى سيد حنفى الزھي

د . الھندسـة د منال محمد صـالح الدين محم
 وكيـل المعھـد القومى لعلوم الليزرـ 
ـة . د ـل كلي ـن ـ وكي ھـالة سعد مكـاوى حسـ

 التخطيـط اإلقليمـي والعمـرانى
ـواربى ـ . د ـود الش ـن محمـ يرين حس ش

 .وكيـل كلية االقتصاد والعلوم السياسية
ا  الختيار لوجو من بين بدائل سيتم اقتراحھ

تم عرضھا / من جانب د حنفي الزھيري ـ لي
 .مجلس الجامعة على

رض  اع لمع يم القط ى "تنظ نع ف ص
 "الجيزة

 .متابعة أعمال اللجنة المشكلة
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 .أحيط المجلس علماً بما تم تنفيذه من قرارات: القرار
 

 إجراءات الحماية المدنية
 ة ة المدني راءات الحماي ة إج ه بحال ل عن كليت ر ك داد تقري ات بإع الء الكلي  تكليف وك

 :ر النقاط التالية، وھىعلى أن يتضمن ھذا التقري
 .مدى كفاية إجراءات الحماية المدنية .١
 .مدى كفاية إجراءات الحماية المدنية .٢
ات،  .٣ ة األوق ة فى كاف ى مواجھة األزمات المحتمل مدى قدرة اإلمكانيات البشرية عل

 .وخاصة فى غير أوقات العمل الرسمية
اط  وكما يجب أن يتضمن التقرير المشاكل والحلول والجدول الزمنى لتنفيذ كل من النق

اء  وم الثالث للشئون الھندسية  ٢٤/٥/٢٠١٦السابقة؛ ويتم رفع التقرير بحد أقصاه ي
 .بالجامعة

ة األستاذ م مطالب ذا الصدد، ت ة/ وفى ھ ة بمخاطب ام الجامع ين ع راھيم ـ أم  يسرى إب
ة إدارة الدفاع والتدريب المدنى لتعميم الزيارات على كليات ومعاھد ومستشفيات جامع

 .القاھرة
 
 يسرى إبراھيم ـ أمين عام الجامعة / تم شكر األستاذ: متابعة أعمال لجنة مكافحة الفساد

ات  اد بالكلي ة الفس ة مكافح ال لجن ر ألعم ر تقري ى آخ وب ف ب المطل ام بأغل ى القي عل
 .المختلفة

اتھم  ى كلي اد ف ة الفس ة مكافح ال لجن ة أعم وكالء بمتابع ادة ال ى الس د عل م التأكي ا ت كم
ة وا ل كلي ة من ك ارير المطلوب لتحقق من إلتزامھا بعقد االجتماعات الدورية وتقديم التق

ة تراتيجية الوطني داف االس ق أھ رات تحقي ة مؤش ر متابع ديم تقري يقوم . وتق ذلك س ك
ى  اد عل ة الفس ة مكافح اد ولجن ة الفس دة مكافح ين وح دور المنسق ب وكالء ب ادة ال الس

 .  مستوى الجامعة
 
 م د العل بوال: عي ال كت يتم إرس رة، وس ر مباش د الفط د عي ه بع ال ب يتم االحتف  ذى س

اع  اريخ اجتم ام من ت عيد العلم للسادة الوكالء إلرسال تعليقاتھم بحد أقصى عشرة أي
ة  ة البيئ ة المجتمع وتنمي . د.، مع ضم أ)٢٦/٥/٢٠١٦الخميس (مجلس شئون خدم

جيھان حسن . د.ر بدالً من أمنال محمد صالح الدين ـ وكيل المعھد القومى لعلوم الليز
ً (المنياوى ـ وكيل كلية العالج الطبيعى   .للجنة المشكلة لذلك) سابقا

 
 والتأكيد على ضرورة قيام أى كلية بإخطار القصر : ندوة الكشف المبكر عن السرطان

ة  ة لمتابع ة ثابت ة طبي العينى للتنسيق معھم فى حالة عقد أى نشاط طبى، وتشكيل لجن
 :الطبية لمرضى السرطان والتابعة لمعھد القومى لألورام من السادة موضوع السيارة

 .وفاء طه سالم غريب ـ وكيل المعھد القومى لألورام. د.أ .١
 .منال محمد صالح الدين محمد ـ وكيل المعھد القومى لعلوم الليزر. د.أ .٢
 خالد مكين عبد العظيم الرفاعى ـ وكيل كلية طب قصر العينى. د.أ .٣
 .لھادى القرمالوى ـ وكيل كلية التمريضعفت عبد ا. د.أ .٤

 
 

  ع ة المجتم اع خدم طة قط اً بأنش ة علم ن ) م٢٠١٥/٢٠١٦(اإلحاط رة م الل الفت خ
 .١٠/٤/٢٠١٦حتى  ١/٣/٢٠١٦
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  د ات والمعاھ ة بالكلي ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ئون خدم الء ش طة وك رض أنش م ع ت
 : التالية

 .كلية االقتصاد والعلوم السياسية .١
 .كلية التجارة .٢
 .لية طب قصر العينىك .٣
 .كلية الطب البيطرى .٤
 .كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى .٥
 .معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية .٦
 .كلية العالج الطبيعى .٧

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         


