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َعقَ َد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةة اجتماعةا الرابةع والتسةعون بعةد
المائة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يةوم اثثنةيا الموافة 2016/10/17م
بقاعةةة «أحمةةد لى ةةى السةةيد» بمبنةةى ارارة الجامعةةةئ برئاسةةة السةةيد اثسةةتا الةةدكتور/
سعيد يحيى محمور ضو ـ نائب رئيس الجامعة لشةئون خدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةةئ
وبحضور كل ما السارة اثساتذة أعضاء المجلس.
افتتح السـيد اثستا الدكتور /رئيس المجلس االجتماع
بســم هللا الرحمـا الرحيــم
ـــــــــــــــــــــــ
استهل السيد اثستا الدكتور /سعـيد يحيـى محمـور ضـو ـ نائةب رئةيس الجامعةة
لشئون خدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةةئ ورئةيس المجلةس االجتمةاع بالترحيةب بالسةارة
اثساتذة أعضاء المجلس الموقر.
طلب سيارة نائب رئيس الجامعة ما السارة الحضور الوقوف رقيقةة حةدار علةى أرواح
شهداء الوطا ما الجيش الذيا راحو ضحايا العمليات اإلرهابية اثخيرة فى سيناء.
تم اختيار السيدة أ.ر /شةيريا حسةا محمةور الشةواربى ـ وكيةل كليةة االقتصةار والعلةوم
السياسية أمينا ً للمجلس لهذا العام.
تهنئة السارة اثساتذة التالى أسماؤهم بمناسبة تعييا سيارتهم أعضاء بالمجلس:
 .1الدكتور /محمد عبد المنعم جورة حزيا ـ وكيل كلية التجارة لشةئون خدمةة المجتمةع
وتنمية البيئة.
 .2الدكتور /السيد محمد السيد على خاطر ـ وكيل معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 .3الدكتور /أشرف عرفات سليمان ـ وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنميةة
البيئة.
 .4الةةدكتورة /عبيةةر سةةعد لةةول ـ قةةائم بمعمةةال وكيةةل كليةةة التمةةريم لشةةئون خدمةةة
المجتمع وتنمية البيئة.
توجيا الشكر للسةارة اثسةاتذة التةالى أسةماؤهم علةى مةا بةذلود مةا جهةد متميةز أثنةاء
فترة عضوية سيارتهم بالمجلس:
 .1الةةدكتور /رأفةةم أحمةةد علةةى ابةةراهيم ـ وكيةةل كليةةة التجةةارة لشةةئون خدمةةة المجتمةةع
وتنمية البيئة (الساب ).
 .2الةدكتور /عبةد هللا محمةد عبةد ال تةاح ـ وكيةل معهةد الدراسةات والبحةوث اإلحصةائية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (الساب ).
 .3الةدكتور /حسةا عبةد الباسةي جميعةى ـ وكيةل كليةة الحقةوق لشةئون خدمةة المجتمةةع
وتنمية البيئة (الساب ).
 .4الةةدكتورة /ع ةةم عبةةد الهةةارو القةةرم وو ـ وكيةةل كليةةة التمةةريم لشةةئون خدمةةة
المجتمع وتنمية البيئة (الساب ).
تهنئة السيدة اثستا ة /منى حسا ابراهيم عبارو ـ بمناسبة تعيةيا سةيارتها مةدير عةام
اإلرارة العامة لشئون الوحدات ات الىابع الخاص.
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 تةةم عةةرش أنشةةىة وكةة ء شةةئون خدمةةة المجتمةةع وتنميةةة البيئةةة بالكليةةات والمعاهةةد
التالية:
 .1االقتصار والعلوم السياسية
 .2كلية طب قصر العينى
 .3كلية طب ال م واثسنان
 .4كلية الهندسة
 .5كلية الىب البيىرو
 .6كلية التخىيي اإلقليمى والعمرانى
 .7معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية
 .8كلية الع ج الىبيعى
 .9المعهد القومى لعلوم الليزر
 احاطة السارة وك ء الكليات بتشكيل لجنةة لتقيةيم ارارة وأنشةىة وكةاالت شةئون خدمةة
المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة القةاهرة خة ل العةام الدراسةى  2016/2015برئاسةة
سيارة رئيس الجامعةئ و لك الختيار أفضل ث ث وكاالت .وعلى السارة الةوك ء اعةدار
عةةرش تقةةديمى ثنشةةىتهم ال يتعةةدو  15رقيقةةة ليةةتم عرضةةا أمةةام اللجنةةة التةةى سةةتحدر
الوكةةاالت ال ةةائزة مةةا حية اثنشةةىة وال عاليةةاتئ و لةةك عقةةب انعقةةار الجلسةةة القارمةةة
لمجلس القىاع.
 تشكيل لجنة لتحديد مجموعات المنتجات التى تحمل شعار جامعة القةاهرة والتةى سةيتم
عرضةةها فةةى من ةةذ جامعةةة القةةاهرةئ وكةةذلك تحديةةد قائمةةة المةةورريا لكةةل مجموعةةة مةةا
المنتجات وعروش أسعارهم برئاسة أ.ر .نائب رئيس الجامعة وتضم عضةوية كةل مةا
السارة اثساتذة:
ر .شةةةةةةةةةيريا حسةةةةةةةةةا محمةةةةةةةةةور وكيـةةةةةةـل كليةةةةةةة االقتصةةةةةةار والعلةةةةةةوم
عضواً
السياسية
الشواربى
عضواً
وكيـــــل كليـــة الهندســـة
ر .حن ى سـيد حن ـى الزهـيرو
عضواً
ر .خالد مكيا عبد العظيم الرفاعى وكيـــــل كليــة طب قصر العينى
وكيـل كليـة التربية للى ولة المبكـرة عضواً
ر .نهـى محمـور محمـد الزيات
عضواً
ر .منـال محمد ص ح الديا محمد المعهــد القـومـى لعلـوم اللــيزر
عضواً
وكيـــــل كليــة الع ج الىبيعى
ر .هـالة سعـد مكـاوو حسـا
مةةةةةـدرم بقسةةةةةةم المنةةةةةةاه وطةةةةةةرق عضواً
ر .هبا مصىـ ى عبد هللا أحمـد
التةةةةةدريس بكليةةةةةة الدراسةةةةةات العليةةةةةا
للتربية
مـدرم بقسم محاسبة بكليـة التجـارة عضواً
ر .روال ســـامى نــــوار
مصةةةةمم مواقةةةةع وجرافيةةةةك بةةةةالتعليم
عضواً
أ .كــريم سعــيد ســليمان
الم تـوح
 تةةم احاطةةة المجلةةس علم ةا ً بنشةةاط ط ة ه جامعةةة القةةاهرة فةةى اطةةار برنةةام المنحةةةالروتارية إلعدار القةارةئ والةذو حضةرد  66طالبةا ً مةا الجامعةة علةى مةدار يةوميا فةى
العيا السخنة.
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المصـــارقـــات
ارارة الجامعة
 المصارقة على محضر اجتماع مجلس شئون خدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةة الجلسةةرقم ( )193بتاريخ .2016/7/25
 احيي المجلس علما بما تةم متابعةة تن ةـيذد مةا قةـرارات الجلسةة رقةم ( )193بتةاريخ 2016/7/25ـ
القرار  /متابعة التن يذ
الموضــوع
ت عيةةةةةل أنشةةةةةىة رابىةةةةةة خريجةةةةةى سةةةةةيتم فةةةةةتح بةةةةةاه الترشةةةةةيح خةةةةة ل ال تةةةةةرة مةةةةةا
 2016/10/30وحتى 2016/11/3ئ تم باه الىعون
جامعة القاهرة.
خ ل .2016/11/8 – 11/6
وبعةةدها يةةتم تحديةةد الجمعيةةة العموميةةة فةةى ضةةون
 60يوماً.
تشكيل لجنة لدراسة عةرش شةركة
أليانز للتمميا بالتةمميا علةى طة ه جارو اعدار التقريةر وسةيتم رعةوة اللجنةة ل جتمةاع
جامعةةةةةة القةةةةةاهرة ضةةةةةد الحةةةةةوارث قبل اجتماع مجلس شئون القىاع القارم.
الشخصية.
أسةةةةبوع التوعيةةةةة لىلبةةةةة جامعةةةةة تم استعراش ما تم فى بداية العام اثكاريمى الحالىئ
وتم االت اق على أن يتم التركيةز فةى العةام اثكةاريمى
القاهرة الجدر
القةةارم علةةى التوعيةةة ضةةد المخةةدرات والتوعيةةة ضةةد
تةةةةمميا المعلومةةةةات المحةةةةت ه بهةةةةا علةةةةى الهواتةةةةف
الخلوية.
تةةةةةةدوير مخل ةةةةةةات حةةةةةةرم جامعةةةةةةة
تةةم اعةةدار كراسةةة الشةةروط ووضةةع الشةةروط العامةةة:
القاهرة :الجزء اثول مةا المرحلةة
وجارو اتخا الخىوات التالية
اثولى.

طب قصر العينى

الوحدات ات الىابع الخاص

 الموافقةةة علةةى انشةةاء وحةةدة قصةةر العينةةى للخةةدمات الىبيةةة والمجتمعيةةة (وحةةدة اتطةةابع خةةاص) و لةةك بعةةد موافقةةة السةةيد اثسةةتا الةةدكتور المستشةةار القةةانونى للجامعةةة
تمهيداً للعرش على مجلس الجامعة.
 الموافقة على الخىاه المعروش ما أ.ر .وكيل كليةة طةب قصةر العينةى بشةمن خصةمالنسب المقررة بال ئحة على الوحدات والمراكز ات الىابع الخةاص مةع التعمةيم علةى
الكليات وترك تحديد النسب المخصصة للصناري التاليةة لمجلةس الجامعةة الةذو سةيتم
عرش الموضوع عليا
 قىاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للجامعة. قىاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للكلية. -المستش ياتئ تمهيداً للعرش على مجلس الجامعة.
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ارارة الجامعة
 بنةةاء علةةى مقتةةرح ضةةم وحةةدتى مركةةز التعلةةيم المتىةةور ومركةةز المة تمرات وخةةدماتالضيافةوحدتيا ات طابع خاص بالكلية فى وحدة واحدة باسم مجمع التعلةيم المتىةور
( )Learning Resource Complex ( L R Cـ
قةةرر المجلةةس ت ةةويم نائةةب رئةةيس الجامعةةة لشةةئون خدمةةة المجتمةةع وتنميةةة البيئةةة
بالموافقة على اعتمار قةرار مجلةس كليةة الىةب فةى هةذا الشةمنئ تمهيةداً للعةرش علةى
مجلس الجامعة.

ارارة الجامعة

مسائل عامة

الموافقة على المذكرة المعروضة بشمن تجديد تعييا وتعييا كل ما السارة اثساتذة:
 .1الدكتور /محمد أحمد معيي ـ نائب و ير المالية.
 .2الدكتورة /ارة مصى ى لبيب ـ مستشار رئيس الو راء للتىوير الم سسى.
 .3الدكتور /أحمد أبو السعور ـ الرئيس التن يذو لجها شئون البيئة.
 .4الدكتور /خالد محمد أحمد الذهبى ـ رئيس مجلس ارارة بحوث البناء واإلسكان.
 .5الدكتور /محمد أحمد عامر ـ رئيس المعهد القومى للمعايرة.
 .6السةةيد /محمةةد عة ء الةةديا اسةةماعيل ـ رئةةيس مجلةةس ارارة شةةركة أسةةيك المنيةةا
لألسمنم.
 .7الةةدكتور /أحمةةد عبةةد الس ة م عبةةد العزيةةز ـ رئةةيس مجلةةس ارارة شةةركة مصةةر
لتممينات الحياة والعضو المنتده.
 .8الدكتور /نبيل عبد المقصور ـ مدير مستش ى القصر العينى التعليمى الجديد.
 وتعييا الدكتورة /منال عوش ـ نائب محافه الجيزة.أعضاء بمجلس شئون خدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةة مةا الخةارج لمةدة عةاميا قابلةة
للتجديد
 االحاطة علما بخىاه اثستا الدكتور /و ير التعليم العالى بمحضر ضبي قضائى فةىشمن المنشةمة المسةماة المركةز العلمةى ل ستشةارات والتىةوير بمصةر مةع التعةيم علةى
كليات الجامعة ومعاهدها.
قةةررالمجلس عةةدم الموافقةةة علةةى الخىةةاه المعةةروش لةةرئيس مجلةةس ارارة االتحةةار
النةةوعى للجمعيةةات العاملةةة فةةى مبيةةدات حمايةةة البيئةةة بشةةمن الةةدورة التدريبيةةة إلعةةدار
خبةراء فةةى مجةةال اإلرارة البيئيةة فةةى ال تةةرة مةا  2016/12/28بةةدار الضةةيافة بجامعةةة
عيا شمس .

كلية الزراعة

 الموافقةةة علةةى الخىةةاه مةةا أ.ر .وكيةةل كليةةة الزراعةةة بشةةمن عةةرش خةةدمات مركةةزمبيدات اآلفات لتوفير احتياجات جامعة القاهرة فى مجاالت مكافحة اآلفات .

الع ج الىبيعى
 االحاطة علما بالتقريرالمعروش عا فعاليات أسبوع التوعية للى ه الجةدر (اليةومالتعري ى) بكلية الع ج الىبيعى بتاريخ 2016/9/21م

