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محضر اجتماع
مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الجلســـة رقــــم ) (١٧٩بتاريـــخ ٢٠١٥/٣/١٨
عق ـد مجل س ش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة اجتماع ه التاس ع والس بعين
بع د المائ ة ف ى تم ام الس اعة العاش رة والنص ف م ن ص باح ي وم األربع اء المواف ق
 ٢٠١٥/٣/١٨بقاع ـة »أحم د لطف ى الس يد« بمبن ى إدارة الجامع ة ،برئاس ة الس يد
األس تاذ ال دكتور /جم ال عب د الناص ر م دبولى ـ نائ ب رئ يس الجامع ـة لش ئون خدم ة
المجتمع وتنمية البيئة ،وبحضور كل من السادة األساتذة أعضاء المجلس
افتتح السيد األستاذ الدكتور /جمال عبد الناصر مدبولى ـ االجتماع :
بســم ﷲ الرحمـن الرحيــم
اس تھل الس يد األس تاذ ال دكتور /جم ال عب د الناص ر م دبولى ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة ورئ يس المجل س واالجتم اع بالترحي ب بالس ادة
أعضاء المجلس الموقر ،وتقديم التھنئة لنجاح المؤتمر االقتصادى متمنيا ً دوام التوفيق
لشعب مصر فى تلك البداية العمالقة.
 تھنئة السادة األساتذة:
 -الدكتور /طارق محمد عباس محمد على العربى ـ وكيل كلية العلوم.

 الدكتور /صابر عبد المنعم محمد ـ وكيل معھد الدراسات والبحوث التربوية.بمناسبة تعيين سيادتھما أعضاء بالمجلس الموقر.
 الترحيب والتھنئة للسيدة األستاذ الدكتور /ھالة سعد مكاوى ـ القائمة بأعمال وكيل كلية
التخطيط اإلقليمى والعمرانى بمناسبة تعيين سيادتھا عضواً بالمجلس.
 توجيه الشكر والتقدير للسادة األساتذة:
 -الدكتور /مجدى محمد عمر عمارة ـ وكيل كلية العلوم )سابقا ً(.

 الدكتورة /نجوى يوسف إبراھيم ـ وكيل معھد الدراسات والبحوث التربوية )سابقا ً(.على ما بذاله من جھد متميز أثناء فترة عضوية سيادتھما بالمجلس الموقر.
 وقد أحاط سيادته المجلس علما ً بخطاب السيد أ.د .نبيل عبد المقص ود ـ م دير مستش فى
قص ر العين ى التعليم ى الجدي د ،بش أن موافق ة الجامع ة المس بقة عل ى إلغ اء نس بة ال ـ
 %٥٠الممنوحة للجامعة والتى كانت على فواتير عالج العاملين بالجامعة ،فق د ق ررت
إدارة المستشفى إلغ اء بن د الخدم ة ال ـ  %١٢والت ى كان ت تحتس ب عل ى جمي ع ف واتير
العاملين بالجامعة.
 إحاطة المجلس علما ً بصدور مجلة )التراث العلم ى( المھتم ة بت اريخ العل وم والص ادرة
عن مركز التراث العلمى بجامعة القاھرة.
 اإلحاطة علما ً بخطاب السيدة الدكتورة /ربـاب محمـود ـ األستاذ المساعد بقسم الكيمياء
عضو أكاديمي ة الش باب ،بش أن اختي ار مجموع ة ممثل ة م ن أفض ل الط الب ف ى الكلي ات
المختلفة،لحض ور ي وم العل م األول ألكاديمي ة الش باب التابع ة ألكاديمي ة البح ث العلم ى،

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – مارس ٢٠١٥

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

وذلك يوم األحد الموافق ٢٠١٥/٤/٥م فى قاعة ابن سينا بكلية العلوم ـ جامعة الق اھرة
الساعة  ١٠صباحا ً.
 اإلحاطة علما ً بخطاب السيد أ.د .جالل حسن ج الل ـ وكي ل كلي ة الحاس بات والمعلوم ات،
بشأن بعض المقترحات للسياسات الموالية للبيئة.
 اإلحاطة علما ً بأنشطة المش روعات البيئي ة بقط اع خدم ة المجتم ع ،وم ن منطل ق الت زام
جامعة القاھرة بالسياس ة العام ة للحف اظ عل ى االس تقرار االجتم اعى والعم ل عل ى ش غل
أوقات الفراغ للطالب فيما يعود عليھم بالنفع من التدريب فى اإلجازة الصيفية الكتس اب
المھارات والخبرات .فقد رأت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية العمل وبص ورة مبك رة
على البدء فى اإلعداد لمشروع تشغيل الطالب باإلجازة الص يفية ،وق د ش كلت لجن ة م ن
العاملين باإلدارة للقيام بھذا المشروع واللجنة بصدد إرسال خطابات إلى عمداء الكليات
والمعاھد ،والسادة مديرى المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص ،ومستش فيات جامع ة
القاھرة ،وشركات األعمال العام والخاص ،والبنوك والفنادق.
 معرض مالبس بالتعاون مع أندية الروتارى واألنرويل الشروق ،وذلك يوم الثالثاء ٢٥فبراير  ٢٠١٥بقاعة االمتحانات.
 اإلحاط ة علم ا ً بامتح ان ف ورى لمح و األمي ة بالتع اون م ع الھيئ ة العام ة لتعل يم الكب اريوم األربعاء  ١٤يناير  ٢٠١٥بمعھد الدراسات والبحوث التربوية.
 امتح ان ف ورى لمح و األمي ة بالتع اون م ع الھيئ ة العام ة لتعل يم الكب ار ي وم األربع اءالموافق  ٩مارس  ٢٠١٥بكلية التمريض.
 أنشطة لجان قطاع شئون خدمة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بكلي ات ومعاھ دھا الجامع ة كم ا
يلى:
.١كلية الھندسة.
.٢كلية الطب البيطرى.
.٣كلية العالج الطبيعى.
.٤كلية الحاسبات والمعلومات.

إدارة الجامعة

المصـــادقـــات

 المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسةرقم ) (١٧٨بتاريخ .٢٠١٥/٢/١٠
 الموافقة علي الم ذكرة المعروض ة بش أن مخاطب ة الس ادة األس اتذة وك الء الكلي اتوالمعاھ د الس تيفاء االس تمارة المرفق ة حت ى يتس نى لوح دة االنتف اع بالمنش آت
الجامعية البدء فى تحقيق األھداف المرجوة التى أنشئت من أجلھا ـ
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اتفاقيات تعاون

قرر المجلس احالة المذكرة بشأن التفاھم بين جامعة القاھرة )كلية اإلعالم( وصندوق
مكافح ة وع الج اإلدم ان والتع اطى إل ى العالق ات الثقافي ة التخ اذ اإلج راءات ،تمھي داً
للعرض على مجلس الجامعة.

تشكيل لجان ومجالس
إدارة الجامعة
بناء علي المقترح المعروض بتشكيل لجنة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من
األف راد الع املين للقي ام ب بعض المھم ات ،وذل ك لع رض تقري ر عل ى الس يد أ.د .نائ ب
رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـ
قرر المجلس الموافقة على المقترح المعروض ،م ع تش كيل لجن ة عل ى مس توى إدارة
القطاع والمطلوب مساعدتھا بإمدادھا بالمعلومات المطلوبة.

كلية اآلداب

مسائل تنظمية

 ق رر المجل س احال ة اقت راح الكلي ة بش أن الموافق ة عل ى إنش اء مجم ع للخ دماتالحكومي ة لش باب الجامع ة بالجامع ة تح ت عن وان )مص ر بتحب ك( إل ى مجل س
شئون التعليم والطالب.

إدارة الجامعة
 الموافقة علي المقترح بإقامة احتفالية فى نھاية كل عام ميالدى يطلق عليھا " يومالوفاء  ..تحت قبة جامعة القاھرة " يكرم فيه من تم إحالتھم للتقاعد من األساتذة
تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

تعديل لوائح

كلية العالج الطبيعى
الموافق ة عل ي مقت رح الالئح ة الداخلي ة والتنفيذي ة للعي ادات الخارجي ة بكلي ة الع الج
الطبيع ى بع د عرض ھا عل ى الس يد أ.د .المستش ار الق ـانونى للجامع ـة تمھي داً
للعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
 الموافقة علي مقتـرح الالئحتين األساسيتين ـ المالية واإلدارية لمركز دع م االبتك اربجامع ة الق اھرة بع د عرض ھا عل ى الس يد أ.د .المستش ار الق انونى للجامع ة تمھي داً
للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة علي المذكرة المعروض بشأن الكتاب الدورى رقم ) (٢١لسنة  ٢٠١١منقطاع الحسابات والمديريات المالية ـ وزارة المالية فى ضوء قرار وزير المالية رقم
) (٣٥لسنة  ٢٠٠٩تعديل للمادة ) (٢٦بشأن الالئحة التنفيذية لقانون رقم ١٢٧
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لسنة  ١٩٨١من المحاسبة الحكومية لتحديد طرق تحصيل اإليرادات تمھيداً للعرض
على مجلس الجامعة.

وحدات ذات الطابع الخاص
كلية اآلداب
 الموافقة علي خطاب أ.د .عميد كلية اآلداب بشأن مقترح إنشاء "مركز بحوثودراسات التراث الشعبى" بجامعة القاھرة بعد موافقة السيد أ.د .المستشار القانونى
للجامعة مع تغيير اسم المركز ليصبح " مركز دراسات التراث الشعبى" تمھيدا
للعرض علي مجلس الجامعة.

كلية الحقوق
 الموافقة على إنشاء "مركز اللغات األجنبية والترجم ة القانوني ة" وح دة ذات ط ابعخ اص تابع ة لكلي ة الحق وق ،وذل ك بع د عرض ھا عل ى األس تاذ ال دكتور /المستش ار
القانونى للجامعة تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية التمريض
 بن اء عل ي الم ذكرة المعروض ة بش أن ع رض اعتم اد الل وائح اآلتي ة )وح دة إدارةالمشروعات البحثية ـ حس اب تط وير للطلب ة بالمكتب ة ـ مرك ز تط وير التعل يم الت دريب
التمريض ـ حساب تأجير الدواليب للطلبة( بكلية التمريض
قرر المجل س الموافق ة عل ى ض م مرك ز تط وير )التعل يم والت دريب التم ريض( كوح دة
ذات طابع خاص إلى أقرب مركز ب دون الئح ة بالص ناديق الخاص ة،أما ب اقى الوح دات
والحسابات المعروضة يتم عرضھا على المجالس المتخصصة.

كلية العالج الطبيعى
 الموافقة على خطاب األستاذ الدكتور عميد كلية العالج الطبيعى بشأن الموافقة علىإنشاء وحدة التغذية العالجية " ـ وحدة ذات طابع خاص تابعة لكلي ة الع الج الطبيع ى،
وذلك بعد موافقة األستاذ ال دكتور /المستش ار الق انونى للجامع ة تمھي داً للع رض عل ى
مجلس الجامعة.

