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 محضر اجتماع
 البيئةمجلس شئون خ مة المجتمع وتنمية 

 م20/6/2016( بتاريخ 192الجلسة رقم )
 

 َعقََ  مجلس شئون خ مة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الثاني والتسـعون بعـ  الما ـة

 م20/6/2016 ـــى تمـــام الســـاعة العاشـــرة والنصــــ صـــباي يـــوم األثنـــين الموا ـــا 

 كتور/ بمبنــى إدارة الجامعــة، بر اســة الســي  األســتاذ الــ« أحمــ  لطفــى الســي »بقاعــة 

سعي  يحيى محمود  و ـ نا ب ر يس الجامعة لشـئون خ مـة المجتمـع وتنميـة البيئـة، 

 وبحضور كل من السادة األساتذة أعضاء المجلس.
 ا تتح السـي  األستاذ ال كتور/ ر يس المجلس الجتماع

 بســم ى الرحمـن الرحيــم  
 ـــــــــــــــــــــــ

سعـي  يحيـى محمـود  ـو ـ نا ـب ر ـيس الجامعـة  استهل السي  األستاذ ال كتور/

المجتمـع وتنميـة البيئـة، ور ـيس المجلـس الجتمـاع بالترحيـب بالسـادة لشئون خ مـة 

 األساتذة أعضاء المجلس الموقر.

 يتق م مجلـس شـئون خ مـة المجتمـع وتنميـة البيئـة بخـالص الشـكر والتقـ ير لسسـتاذة 

لمعه  القومي لسورام لشـئون خ مـة المجتمـع ال كتورة/ و اء طه سالم غريب ـ وكيل ا

وتنمية البيئة، بمناسبة انتهاء م ة خـ متها  ـى الوكالـة مـع تمنيـات المجلـس لسـيادتها 

 بالتو يا. 

  تقــ م مجلــس شــئون خ مــة المجتمــع وتنميــة البيئــة بالتهنئــة لسســتاذة الــ كتورة/ هالــة

خ مـة المجتمـع وتنميـة  محم  عـز الـ ين أحمـ  بمناسـبة تعيـين سـيادتها وكـيال لشـئون

ــالتو يا والمســاهمة  ــس لســيادتها ب ــات المجل ــي، مــع تمني ــة العــالج الطبيع ــة بكلي البيئ

 الفعالة  ي أنشطة خ مة المجتمع على مستوى الجامعة وعلى مستوى الكلية.

   يتقــ م مجلــس شــئون خ مــة المجتمــع وتنميــة البيئــة بالتهنئــة لسســتاذ الــ كتور/ حــاتم

اسبة تعيين سيادته وكـيال لشـئون خ مـة المجتمـع وتنميـة البيئـة عب  الرحمن بمن أحم 

بالمعه  القومي لسورام، مع تمنيات المجلس لسـيادته بـالتو يا  ـى المسـاهمة الفعالـة 

 ألنشطة خ مة المجتمع على مستوى الجامعة وعلى مستوى الكلية.

 ة قيام الـوكالء ثم اقتري سيادة نا ب ر يس الجامعة لشئون خ مة المجتمع وتنمية البيئ

أعضاء القطاع بمداء القسم التالى عن  تعيينهم، ووا ا المجلس علـى القتـراي ووا ـا 

على الوكيل الج ي  السي ة أ.د. هالة محم  عـز الـ ين حامـ   هعلى الب ء  ورا   ى تطبيق

 ـ وكيل كلية العالج الطبيعى لشئون خ مة المجتمع وتنمية البيئة.

 القسم

أن أحـا ظ مخلصـا علـى نظـام وسـالمة وأمـن الـوطن والجامعـة، وأن  أقسم باهلل العظيم

ــاتي، وأن أرعــي  ــى رأس أولوي ــوطن والجامعــة وكليتــي / معهــ ل عل أ ــع مصــالح ال

مصالح الطال  وأعضاء هيئة الت ريس والعاملين بالكلية / المعهـ  رعايـة كاملـة، وأن 

لخ مــة المجتمــع أقـــ  ــ  الفســاد بكا ــة جوانبــه وأشــكاله، وأن أ ــع جهــ ل وعلمــي 

 وتنمية البيئة. 

  ي اطار سياسة الجامعة التي ته ر الي تشجيع السادة اعضـاء هيئـة التـ ريس الـذين 

يقومون بنشـر أبحـاثهم العلميـة  ـي مجـالت عالميـة، قـررت إدارة الجامعـة إقامـة حفـل 
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 ـى السـاعة الثانيـة  2016-7-12التكريم الثـامن عشـر، وذلـط يـوم الثالثـاء الموا ـا 

 ةهرا  بقاعة انحتفالت الكبرل بالجامعة.عشر 

  ثم إحاطـة المجلـس علمـا  بمنشـطة المشـروعات البيئيـة بقطـاع خ مـة المجتمـع وتنميـة
 كما يلى: 2016حتى يونيو  2015البيئة  ى الفترة من أغسطس 

 محو األمية: أول :
 .9/9/2015استكتا  قياس مستوى بكلية ال راسات العليا للتربية  ى  .1
 .15/10/2015امتحان نها ى بكلية ال راسات العليا للتربية  ى تم عق   .2
 .22/11/2015تم عق  امتحان  ورى بقرية كفر حكيم  ى  .3
 .23/3/2016تم عق  امتحان  ورى بكلية ال راسات العليا للتربية  ى  .4
 .4/6/2016تم عق  امتحان  ورى بقرية الشيخ عتمان الحوام ية  ى  .5
ــ .6 ــى محــو األمي ــين مشــاركة الطــال    ــوم الثن ــن ي ــة م ــط داخــل حــرم الجامع ة وذل

 .2/12/2015وحتى األربعاء الموا ا  30/11/2015
زيارة م ينة لمركز ومي نة أبو كبير بمحا ظة الشرقية وعمل بحل ميـ انى بقريـة  .7

 .29/3/2016الحصوة باح ى قرى الم ينة، وذلط يوم الثالثاء الموا ا 
 تشغيل الطال . ثانيا :
 طالبات المشتركين  ى تشغيل الطال .إع اد الطال  وال -
 المعار . ثالثا :
 29/10/2015معر  مالبس للطال  بالتعـاون مـع جمعيـة أحبـاء مصـر  ـى  .1

 بقاعة المشاه ة.
ــــل روتــــارى الشــــروق  ــــى  .2 ــــع انروي ــــاون م ــــال  بالتع ــــس للط ــــر  مالب مع

 بقاعة المتحانات. 25/11/2015
 القـــــاهرةمعـــــر  مالبـــــس للطـــــال  بالتعـــــاون مـــــع انرويـــــل وروتـــــارى ب .3

 بقاعة المشاه ة بم ينة الطلبة. 22/12/2015 ى 
ـــــى  .4 ـــــارى جـــــاردن ســـــيتى   ـــــاون مـــــع روت ـــــس للطـــــال  بالتع معـــــر  مالب

 بم ينة الطالبات بالجيزة. 29/12/2015
 28/2/2016معـــر  مالبـــس للطـــال  بالتعـــاون مـــع روتـــارى التحريـــر  ـــى  .5

 بقاعة المتحانات.
 القوا ل: رابعا :
( قا لـة طبيـة شـاملة بقريـة كفـر 1كة  ى عمل عـ د )انع اد وانسهام والمشار .1

   حكيم.
( قا لـة طبيـة بشـرية وبيطريـة 1انع اد وانسـهام والمشـاركة  ـى عمـل عـ د ) .2

  بمحا ظة قنا.
( قا لــة شــاملة بقريــة الشــيخ 1انعــ اد وانســهام والمشــاركة  ــي عمــل عــ د ) .3

 عتمان الحوام ية. 

 أنشطة اندارة: خامسا :

أنشــطة اندارة العامــة للمشــروعات البيئيــة بقطــاع خ مــة  ــي إطــار  عاليــات  .1

 المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة .

قام  اندارة العامة للمشـروعات البيئيـة بقطـاع خ مـة المجتمـع وتنميـة البيئـة  .2

ـــام الجـــامعي  ـــ ورل للع ـــي ال داخـــل حـــرم  2016/ 2015بعمـــل الحصـــر البيئ

  .ر العام للجامعة ونظا تهاالجامعة لحصر المخلفات حفاةا على المظه
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قام  اندارة العامة للمشـروعات البيئيـة بقطـاع خ مـة المجتمـع وتنميـة البيئـة  .3

بجامعة القاهرة بالتنسيا مـع األسـتاذة / أمـاع نـاما مؤسسـة روتـارى سـريات 

المعـادى وبحضـور كـل مـن السـي ة/ ماجـ ة الزينـى والسـي ة/ نجـوى رأ ـ  مــن 

 .9/2015/ 11السب  الموا ا  الروتارى لمستشفى الطلبة يوم

تفعيــل الــ ور التطــوعى للشــبا  مــن خــالع دعــم المبــادرة بعــر  المطبوعــات  .4

التعريفية الخاصة بالمبادرة داخل كشـط خـاص  ـى الجامعـة دون مقابـل، وذلـط 

، وحتـى األحـ  24/11/2015بالممشى داخـل حـرم الجامعـة مـن يـوم الثالثـاء 

 . 9/11/2015الموا ا 

 يتيم تح  شعار يوم من أجـل أطفالنـا بم ينـة الشـيخ زايـ ، وذلـطاحتفالية يوم ال .5

 .14/4/2016يوم الخميس الموا ا 

 ب اية عمل الشاشات انعالنية بع  توقـ دام أكثر من سبع سنوات. .6

   تــم عــر  أنشــطة وكــالء شــئون خ مــة المجتمــع وتنميــة البيئــة بالكليــات والمعاهــ

 التالية: 
 كلية القتصاد والعلوم السياسية .1
 كلية طب قصر العينى .2
 كلية الصي لة .3
 كلية الطب البيطرى .4
 كلية انعالم .5
 كلية التخطيط انقليمى والعمرانى .6
 معه  ال راسات والبحوث انحصا ية .7
 كلية ال راسات العليا للتربية .8
 كلية العالج الطبيعى .9

 المعه  القومى لعلوم الليزر.10
 

 المصـــادقـــات
 إدارة الجامعة

 ر اجتماع مجلس شئون خ مـة المجتمـع وتنميـة البيئـة الجلسـةالمصادقة علي محض -
 .16/5/2016( بتاريخ 191رقم )

( بتــــاريخ 191قـــــرارات الجلســــة رقــــم ) تنفـــــيذ  احــــيط المجلــــس علمــــا بمتابعــــة
16/5/2016  

 

 ذمتابعة التنفيالقرار /  وعــالمو 
ت وير مخلفات حرم جامعة القـاهرة الجـزء 

 .األوع من المرحلة األولى
م يحقــا القطــاع حتــى اعن المســته ر  ــى لــ

إيجــاد آليــه لتــ وير مخلفــات جامعــة القــاهرة، 
ولكـن تـم مــؤخرا  صـياغة الشـروط المرجعيــة 
للقيام بمعمـاع الفـرز والتـ وير، وسـيتم قريبـا  

 تح ي  شركة ج ي ة للقيام بهذة األعماع.
ــــ ــــل أنشــــطة رابطــــة خريجــــى جامع  ةتفعي

 القاهرة.
نيــــة بشـــــمن جــــارى مراســــلة الجهــــات المع

ــــة  ــــس رابطــــة خريجــــى جامع اســــتقالة مجل
القاهرة تمهي ا  لعق  جمعية عمومية لنتخـا  

 مجلس ج ي  وإعادة إشهار الرابطة.
بشـمن  تشكيل لجنة لو ع  وابط ومعـايير

 .تسمية قاعات الكليات بجامعة القاهرة
اقتــــراي مجلــــس الجامعــــة تخفــــي  الــــوزن 
ـــى قواعـــ  تســـمية  النســـبى للنشـــر العلمـــى  

ــات الق ــة بالكلي ــة مقارن ــات النظري اعــات بالكلي
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 العملية.
اقتراي شعار قطاع خ مة المجتمـع وتنميـة 

 البيئة
ــــر شــــكل  ــــى الشــــعار مــــع تغيي ــــة عل الموا ق
األشخاص  ى الشعار المقتري بالتنسيا بـين 
أ.د. حنفى الزهيرى ـ أ.د. مؤمن عفيفى ـ أ.د. 

 جورج نوبار.
 معر   صنع  ى الجيزة.

 ة المعر :أول: مكان إقام
 ياتأر  بين السرا -
  رع الجامعة بم ينة الشيخ زاي   -

 إقامة المعر : ثانيا: موع 
 سبتمبر 9 –أغسطس  27 -

 ثالثا: الفئة المسته  ة من العار ين:
 منتجي السلع  -
 منتجي الخ مات  -

 رابعا: تح ي  شريط / شركاء المعر :
 المحا ظة –القوات المسلحة  –الجامعة 

  :خامسا: رعاية المعر
ـــوزراء  - ـــس ال ـــة ر اســـة مجل مخاطب

 ألن يكون المعر  تح  رعاية 
المهنــــ س/ شــــريـ إســــماعيل ـ  -

 ر يس الوزراء
 سادسا: انجراءات التنفيذية :

دعــــــــوة الشــــــــركات والمصــــــــانع  -
 للمشاركة.

 البحل عن رعاة -
ــــر  - ــــرق غي ــــر  بط ــــرويا للمع الت

 تقلي ية

تم استقرار اللجنة على إقامة المعر   ى 
 رع الجامعة لم ينة أر  بين السرايات و

 الشيخ زاي 
 أيام  ى أر  بين السرايات 10أيام ـ  6
 أيام أخرى  ى الشيخ زاي . 10و 

تم اختيار أ.د. هالة حلمى السعي  ـ عمي  
كلية القتصاد والعلوم السياسية ر يسا  

للجنة تنمية موارد المعر  وأ.د. شيرين 
محمود الشواربى نا با  لها. ويعه  لكلية 

ة قسم التسويا ايجاد آليه غيرتقلي ية التجار
 لتسويا منتجات المعر .

 

 

 

 

 وح ات ذات الطابع الخاصال
 

 كلية طب قصر العينى
بشمن طلب قسم الصحة  وكيل كلية طب القصر العينيالسي  أ.د. خطا  بناءا علي  -

وح ة قصر العيني للخ مة » وح ة ذات طابع خاص تابعة للقسم بإسم  نشاءإ العامة

 والمجتمعيةصحية ال

قرر المجلـس إحالـة المو ـوع إلـى السـي  أ.د. المستشـار القـانونى للجامعـة لل راسـة، 

 وعر ه على المجلس  ى جلسة قادمة.

الموا قة علي خطا  السي  أ.د. وكيل كليـة طـب قصـر العينـى بشـمن مبـررات تحويـل  -

تابعـــة  وحـــ ة تطـــوير األداء الجراحـــى )ذات طـــابع خـــاص( إلـــى )وحـــ ة عـــالج بـــمجر

 لمستشفيات جامعة القاهرة( تمهي ا  للعر  على مجلس الجامعة.

 
 إدارة الجامعة

بشــمن نقــل التبعيــة الماليــة وانداريــة لمحطــة  المعرو ــة الموا قــة علــي المــذكرة -

التجار  الزراعية إلى جامعة القاهرة واعتبارها وح ة ذات طابع خاص تابعة للجامعة 
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يمى تشرر عليه كلية الزراعة جامعة القـاهرة، وبنـاء وذات نشاط ت ريبى وبحثى وتعل

( مـن الال حـة األساسـية للمراكـز ذات الطـابع الخـاص والتـى تـنص 3على المادة رقم )

علــى:   يشــكل مجلــس إدارة المراكــز التابعــة ندارة الجامعــة لمــ ة عــامين بقــرار مــن 

وتنميـة البيئةــ  ر يس الجامعة بناء على اقتراي ر يس الجامعة لشئون خ مة المجتمـع

من كلية الزراعة بع  إ ا ة ر يس غر ـة صـناعة الـ واجن للتشـكيل، تمهيـ ا  للعـر  

 على مجلس الجامعة.

بناء علي المذكرة المعرو ـة بشـمن القـوا م الماليـة للوحـ ات والمراكـز ذات الطـابع  -

، والتــــى تنتهــــى  ــــى 2015/2016الخــــاص نظــــرا  لقــــر  إنتهــــاء الســــنة الماليــــة 

، يرجى التفضل بالتنبيه على اندارات الماليـة بـالمراكز والوحـ ات ذات 30/6/2016

 .الطابع الخاص التابعة للكلية أو المعه  

قرر المجلس ع م اعتماد أى قا مة مالية من الوح ات والمراكز ذات الطـابع خـاص ال 

 إذا توا رت  يها الضوابط المطلوبة.

 

 تشكيل لجان ومجالس
 

ــي مقتــري ق - ــاءا عل ــة بشــمن بــراما أســبوع بن ــع وتنميــة البيئ طــاع خ مــة المجتم

 Cairo University – Freshmanالتوعيـة للطـال  الجـ د بجامعـة القـاهرة 

Outreach Program – CU - FOP  ـ والـذى يقـام ألوع مـرة علـى مسـتوى

 .الجامعات المصرية، وأن يب أ  ى األسبوع األخير من األجازة ال راسية 

لجنـة بر اسـة أ.د. جـابر جـاد نصـار، وأ.د. سـعي  يحيـى محمـود قرر المجلـس تشـكيل 

  و ـ لو ع خطة:

 عضوا   عمـــي  كليــــة انعـــالم يسرى حسين أبو العالد. جيهان 

 عضوا   وكيـل كلية ال تصاد والعلوم السياسية د. شيرين حسن محمود الشواربى

 عضوا   الطبيــعىوكيــل كليـة العــالج  د. هالة محم  عز ال ين حـامـ 

م ير مركز المعامالت القانونيـة بكليـة  د. جمـاع محمـود عب  العـزيز

 الحقوق
 عضوا  

 عضوا   وكيــل كليـة طـب قصـر العـينى د. خال  مكين عب  العظيم الر اعى

 عضوا   مـ رس مسـاع  بكليــة التجــارة د. رول ســـامى نــــوار

 عضوا   لية ال راسات العليا للتربيـةم رس بك د. هبـــــة مصــــطفى

 عضوا   مــ ير عـام المشـروعات البيئيـة محمـ  أحمـ  على محمـ  . أ

 كــريم سعــي  سليمـان . أ
موةـــــــ بــــــإدارة نظــــــم المعلومــــــات 

 والتكنولوجيا
 عضوا  

 عضوا   ر يــس اتحــاد الطلبــة
 

 

 مسا ل تنظمية
 

 إدارة الجامعة
ــة  - ــاع لجن ــة أعم ــة  ســادمكا حــة الفمتابع ــة الوطني ــاع اللجن ــة أنشــطة أعم نظــرا ألهمي

لمكا حة الفساد، ودخوع أنشطة لجان ووح ات مكا حة الفسـاد علـى مسـتوى الجامعـة 

ــ ار انســتراتيجية الوطنيــة  ــة مؤشــرات تحقيــا أه ــات والمعاهــ  مرحلــة متابع والكلي
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ة البيئة لمكا حة الفساد، قرر المجلس اعتبار وكيل الكلية لشئون خ مة المجتمع وتنمي

منسقا  بـين وحـ ة مكا حـة الفسـاد وبـين لجنـة مكا حـة الفسـاد علـى مسـتوى الجامعـة، 

ومتابعــا ألعمــاع وحــ ة مكا حــة الفســاد بالكليــات والمعاهــ ، وذلــط دون أيــة تــ خل  ــي 

 شئونها.

قرر المجلس  إرساع تقرير إلى العم اء )الخطة الستراتيجية لمكا حة الفسـاد( وسـيتم 

 كالء بما يتم إرساله إلى العم اء.  مان إعالم الو

نظرا  لتعيين األستاذة ال كتورة/ جيهان حسن المنيـاول  عي  العلممتابعة أعماع لجنة  -

ـ وكيل لكلية العـالج الطبيعـي لشـئون التعلـيم وخ مـة الطـال ،  ـاألمر مر ـوع للعـر  

جنـة علي مجلس شئون خ مـة المجتمـع وتنميـة البيئـة للنظـر  ـي تعيـين عضـو أخـر بل

 عي  العلم.

قرر المجلس اختيار أ.د. مناع محم  صالي ال ين ـ وكيل المعه  القـومى لعلـوم الليـزر، 

 وتضار أ.د. نهى محمود الزيات ـ وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة. 

هنــاك بعــ  الكليــات لــم ترســل إجــراءات الحمايــة  الحمايــة الم نيــةمتابعــة إجــراءات  -

طلو  تشـكيل لجنـة لتقيـيم موقــ كـل كليـة، خاصـة قبـل ب ايـة الم نية الخاصة بها. وم

 العام الجامعي الج ي .
 

 تع يل لوا ح

 كلية التمري 
خطـا  السـتاذة الـ كتورة/ عميـ  كليـة االتمـري  بشـمن اعتمـاد مشـروع علـي  بناءا -

  «لمركز تنمية ق رات الطال  » ن الساسية والمالية يالال حت

إلـى السـي  أ.د. المستشـار القـانونى للجامعـة لل راسـة، قرر المجلـس إحالـة المو ـوع 

 وعر ه على المجلس  ى جلسة قادمة.
 

 كلية اعثار
ـــة اعثـــار بشـــمن اعتمـــاد  - الموا قـــة علـــي الخطـــا  المعـــرو  الســـي  أ.د. عميـــ  كلي

ــ   ــط بع ــار وذل ــز صــيانة اعث ــة( الخاصــة بمرك ــة والمالي ــين )األساســية، انداري الال حت

 ستشار القانونى للجامعة تمهي ا  للعر  على مجلس الجامعة.موا قة السي  الم
 

 كلية انعالم
ــ  كليــة انعــالم بشــمن إنشــاء مركــز  - ــ كتورة/ عمي الموا قــة علــي خطــا  األســتاذة ال

 وكالة لتصميم وتنفيذ الحمالت انعالمية والتسويقية  وتـم عـر  مشـروع الال حـة 

سيادته أن مشروع الال حـة أعـ ل علـى  األساسية على السي  المستشار القانونى وأشر

نســا الال حــة النموذجيــة للوحــ ات ذات الطــابع الخــاص تمهيــ ا للعــر  علــي مجلــس 

 .الجامعة
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 مسا ل مالية

 كلية العالج الطبيعى

بنــاءاعلي اقتــراي الكليــة بشــمن الموا قــة علــى مشــروع الال حــة التنظيميــة والماليــة  -

   .عام وح ة الت ريب بالكليةالخاصة ببرناما التعليم ال

قرر المجلس عر  المو وع على السي  أ.د. المستشار القانونى للجامعـة، وعر ـه 

 على المجلس  ى جلسة قادمة.

 

 مسا ل عامة
 كلية الزراعة

الموا قــة علــي المــذكرة المعرو ــة بشــمن تشــغيل وحــ ة المنظفــات والمطهــرات بعــ   -

ة ومؤسســاتها المختلفــة بتمويــل مــن كليــة تطويرهــا لتــو ير احتياجــات جامعــة القــاهر

   عة.الزرا


