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 محضر اجتماع
 مجلس ش ون خجمة المجتمع ع نمية البي ة

 م25/7/2016( بتاريخ 193الجلسة رقم )
 

ي دة اجتماعدس الثالدث عالتسدعون بعدج َعقََج مجلس ش ون خجمة المجتمع ع نمية الب

 م25/7/2016ف   مام الساعة العاشرة عالنص  لدباح يدوم ا ثندي  الموافد   الما ة

بمبندد  إ ارة الجامعددة، بر اسددة السدديج ا سددتا  الددجكتور/ « أرمددج لطفدد  السدديج»بقاعددة 

سعيج يحي  محمو  بو ـ نا ب ر يس الجامعة لشد ون خجمدة المجتمدع ع نميدة البي دة، 

 .ضور كل م  السا ة أعضاء المجلسعبح
 يج ا ستا  الجكتور/ ر يس المجلس االجتماعـالس افتتح

 بســم هللا الررمـ  الرريــم  
 ـــــــــــــــــــــــ

استدل السيج ا ستا  الجكتور/ سعـيج يحيـ  محمـو  بـو ـ نا دب ر ديس الجامعدة 
الجتمداع بالترريدب بالسدا ة المجتمدع ع نميدة البي دة، عر ديس المجلدس الشد ون خجمدة 

 ا سا ذة أعضاء المجلس الموقر.
 سددتا ا قدجم مجلدس شدد ون خجمدة المجتمددع ع نميدة البي دة بجامعددة القداهرة لكددل مد  ع  

عكيل كلية الصيجلة لش ون خجمدة المجتمدع ع نميدة البي دة،    ـراعبنجالجكتور/ محمج ال
ج القددومي لددألعرام لشدد ون عكيددل المعدددـ  الددجكتورة/ عفدداء طددس سددالم  ريددب  سددتا ةعا

علد  مدا قدجماه مد  جددج خدئل  خجمة المجتمع ع نميدة البي دة بادال  الشدكر عالتقدجير
 ا بالتوفي . مفترة الوكالة، مع  منيات المجلس لسيا  د

   قجم مجلس ش ون خجمة المجتمع ع نمية البي ة بالتدن ة لألستا  الجكتور / هشام علد 
ن خجمة المجتمع ع نمية البي ة بكلية الصديجلة، عكدذلك لش و سالم لتعيي  سيا  س عكيئ  

لألسددتا  الددجكتور/ رددا م أرمددج عبددج الددررم  أبددو القاسددم لتعيددي  سدديا  س عكدديئ لشدد ون 
خجمة المجتمع ع نمية البي ة بالمعدج القومي لألعرام، مع  منيدات المجلدس لسديا  دما 

مسدتو  الجامعدة ععلد  بالتوفي  عالمساهمة الفعالة في أنشدطة خجمدة المجتمدع علد  
 مستو  الكلية.

 .ثم قام السيجان الوكيئن بأ اء القسم الااد بتول  المنصب   
   الموافقة عل   حجيج موعج  كريم السا ة الوكئء الذي  أندوا أعمالدم ف  المجلدس فد

 الجلسة القا مة ف  سبتمبر.
 لمعاهددج  ددم عددر  أنشددطة عكددئء شدد ون خجمددة المجتمددع ع نميددة البي ددة بالكليددات عا

 التالية: 
 كلية االقتصا  عالعلوم السياسية .1
 كلية الزراعة .2
 كلية الطب البيطر  .3
 معدج الجراسات عالبحوث اإلرصا ية .4
 كلية العئج الطبيع  .5
 كلية طب الفم عاالسنان .6

 المصـــا قـــات
 إ ارة الجامعة

 المصا قة علي محضر اجتماع مجلس ش ون خجمدة المجتمدع ع نميدة البي دة الجلسدة -

 .20/6/2016( بتاريخ 192م )رق
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( بتداريخ 192اريط المجلس علما بما  م متابعدة  نفدـيذه مد  قدـرارات الجلسدة رقدم ) -

20/6/2016. 
 

 

 ذمتابعة التنفيالقرار /  وعــالموب

 دددددجعير مالفدددددات ردددددرم جامعدددددة 

القاهرة الجزء ا عل مد  المررلدة 

 .ا عل 

االستفا ة م   جربة كلية طدب قصدر العيند  فد  

الجة المالفدات الاطدرة مد  خدئل عردجة  ات مع

 طابع خاد.

ألدد  جنيدددا   70 راسددة مقتددرح  اصددي  مبلدد  

المتعلقة بمشرعع التجعير لطلبة الجامعدة عالتد  

 أثبت   جار  الجعل ا خر  نجاردا.

 فعيددددل أنشددددطة رابطددددة خريجدددد  

 جامعة القاهرة.

عقدددج جمعيدددة عمويمدددة عاختيدددار مجلدددس إ ارة 

م التوالددل مددع أ. .  ددا ة إشدددار الرابطددة عسدديت

 عال .

اقتددددددراح شددددددعار قطدددددداع خجمددددددة 

 المجتمع ع نمية البي ة
  م اختيار الشعار المقترح م  كلية الدنجسة.

أسددددبوع التوعيددددة لطلبددددة جامعددددة 

 القاهرة الجج  

 ددم اسددتعرا  أهددجاف ععوامددل نجدداح البرنددامن 

سبتمبر  22إل   18الذ  سيتم خئل الفترة م  

سددددبتمبر  21وم ، عبحيددددث ياصدددد  يدددد2016

 لنشاط لكل كلية مع طلبتدا. 2016

يتم استعرا  برنامن عمدل الفريد  القدا م علد     مرسسة فور  منحة

المنحددددة، عبمددددا فدددد   لددددك  راسددددات ارتياجددددات 

السدددو ، عمركدددز اإلرشدددا  ا كدددا يم ، عموقدددع 

 لألنشطة  ح  مظلة المنحة.

 ددددم اسددددتعرا  الكليددددات التدددد  قددددجم  أنشددددطة 

سسددددة فددددور  )كليددددة اسددددتفا ت مدددد  منحددددة مر

االقتصا  عالعلوم السياسة، عكلية التجدارة( ع دم 

ردث الكليدات ا خدر  )ممثلدة فد  السدا ة عكدئء 

شدددد ون خجمددددة المجتمددددع ع نميددددة البي ددددة( فدددد  

 االستفا ة سريعا  م  المنحة.
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 معر  "لنع ف  الجيزة. 

 أعال: مكان إقامة المعر :

 أر  بي  السريات -

 زايج فرع الجامعة بمجينة الشيخ  -

 إقامة المعر : ثانيا: موعج

 2017أع  يناير    2016أكتوبر 

 ثالثا: الف ة المستدجفة م  العاربي :

 منتجي السلع  -

 منتجي الاجمات -

رابعددا:  حجيددج شددريك / شددركاء المعددر  ) مدد  

 الموافقة(

 المحافظة –القوات المسلحة  –الجامعة 

 خامسا: رعاية المعر 

ن مااطبددددة ر اسددددة مجلددددس الددددوزراء   -

 يكون المعر   ح  رعاية 

ر ددديس –المدندددجس/ شدددري  إسدددماعيل  -

 الوزراء

 سا سا: اإلجراءات التنفيذية 

  عوة الشركات عالمصانع للمشاركة. -

 البحث ع  رعاة -

 الترعين للمعر  بطر   ير  قليجية -

 عدددوة جميدددع الكليدددات للمسددداهمة فددد  هدددذا 

المشرعع الدذ  يسدير اإلعدجا  لدس باطدوات 

فددد  أكتدددوبر أع   متسدددارعة، عالدددذ  سددديتم

 يناير.

 

 

 تعاعنالا فاقيات 
 

 كلية االقتصا  عالعلوم السياسية
الموافقة عل  مذكرة التفاهم بدي  مركدز  راسدات عاستشدارات اإل ارة العامدة بالكليدة  -

عمرسسة هانس زايجل ا لمانية لعقج بعك ا نشطة ف  مجدال  مكدي  عإ مداج الشدبا  

ع لددك بعددج موافقددة المستشددار القددانون  للجامعددة  عالمددرأة ع ع  االرتياجددات الاالددة،

 للعر  عل  مجلس الجامعة.  مديجا  
 

  عجيل لوا ح

 كلية التجارة

بنددداء علدددي  محضدددر اجتمددداع الئ حدددة الماليدددة عاإل اريدددة لتشدددغيل عإ ارة الشاشدددة  -

   .اإللكترعنية الر يسية للعر  بالمجينة الجامعية للطئ 

لة بتشغيل اللورة اإللكترعنية للجامعة بشدأن رسدوم الموافقة عل  مقترح اللجنة الاا

 .راإلعئن عل  اللورة مع النظر ف   عجيل ا سعار ف  المستقبل إ ا لزم ا م
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 كلية التمريك

الموافقددة علددي اعتمددا  مشددرعع الئ حتددي  ا ساسددية عالماليددة لمركددز  نميددة قددجرات 

 تشدار القدانون  للجامعدة  مديدجا  الطئ ، ع لك بعج موافقة السيج ا ستا  الجكتور/ المس

 للعر  عل  مجلس الجامعة.

 

  شكيل لجان عمجالس
 إ ارة الجامعة

بناء علي خطا  السيج أ. / ر يس جامعة القداهرة بشدأن التدأمي  علد  طدئ  جامعدة  -

  2016/2017القاهرة بج الحوا ث الشاصية للعام الجامع  
 

 قرر المجلس  شكيل لجنة م  السا ة ا سا ذة:
 

 

 مقررا   نا ــب عزيــر الماليـة  . محمــج أرمـــج معيـــط

 عضوا   عكيـل كليــة الدنجسـة   . رنفـ  سـيج رنفـ  الزهـير 

 عضوا   عكيـل كليــة التجــارة  . رأفـ  أرمـج علـ  إبراهيــم

 عضوا   عكيل كلية طب قصر العين    . خالج مكي  عبج العظيم الرفاعـ 

 عضوا   عكيل المعدج القوم  لألعرام عبج الررم  أبو القاسم . را م أرمج 

سة عر  شركة أليانز للتأمي  بالتأمي  عل  طلبة جامعة القاهرة بدج الحدوا ث الجر

عإعجا   قرير بذلك علد  أن يقدوم أ. . محمدج أرمدج معديط ـ  2016/2017خئل عام 

ل شددر لرفعدس إلد  نا ب عزير المالية ععضو المجلدس بمراجعتدس عاإلنتدداء مندس خدئ

 مجلس العمجاء عبجء التنفيذ مع بجاية العام ا كا يم  الججيج.
 

 مر مرات
 كلية االقتصا  عالعلوم السياسية

الموافقة عل  المر مر المزمع إقامتس مد  قبدل مركدز البحدوث عالجراسدات السياسدية  - 
علة القومية ف  عروار الثقافات بالكلية بعنوان " أزمات اللجوء عالدجرة ع حجيات الج

  2016الوط  العرب  عأعرعبا " ف  سبتمبر 
 

 جعاتــن

 المعدج القوم  لعلوم الليزر

بناء علي مقترح بالقيام بندجعات  ثقيفيدة خدارج الجامعدة عد  اسدتاجامات الليدزر فد   -

المجاالت الماتلفة مثل الطدب عالزراعدة عالصدناعة لنشدر المعلومدات السدليمة فد  كدل 

االت بددالنوا   الريابددية عاإلجتماعيددة عبعددك نددوا   الشددبا  مجددال مدد  هددذه المجدد

  .بأرياء محافظة القاهرة عالجيزة

قرر المجلس البجء بإعجا  نجعات  ثقيفيدة للكليدات لجميدع أطبداء جامعدة القداهرة بكافدة 

 مستشفيا دا، عإقامة نجعات بالنوا   عالبجء باختيار اثني  م  النوا  .

 


