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مبار اجتما
مجلس شلون خدمة المجتمع وةنمية البيلة
الجلســـة رقــــم ( )184بتاريـــخ 2015/9/21م
َـقَ ا َد مجلااس شاالون خدمااة المجتمااع وةنميااة البيلااة اجتماـااه الرابااع والاماااني
بعاااد الماساااة فااا ةماااام السااااـة العاشاااارة والن ااا صاااباحا ياااوم الثناااي الموافااااق
(2015/9/21م) بقاــة «أحمد لط ا السايد» بمبنا ةارة الجامعاةت برساساة (السايد
اسسااتاو الاادكتور /سااعيد يبي ا مبمااوة ةااو ـ ناسااب رساايس الجامعااـة لشاالون خدمااة
المجتمع وةنمية البيلة) وبباور ك م الساةة اسساة ة أـاال المجلس.
افتت السـيد اسستاو الدكتور /رسيس المجلس الجتما
" بســم ه الرحمـ الرحيــم "
ـــــــــــــــــــــــ
استب (السيد اسستاو الدكتور /سعـيد يبيـ مبمـوة ةاـو ـ ناساب رسايس الجامعاة
لشلون خدمة المجتمع وةنمياة البيلاةت ورسايس المجلاس) الجتماا َ بالترحياب بالسااةة
أـاااال المجلااس المااوقرت وةبنلااتبم بمناساابة حلااول ـيااد اسةااب المبااارى أـاااةه ه
ـل اسمة ا س مية بالاير والايم والبركااتت والتبنلاة بمناسابة بادل العاام الجاامع
2016/2015م.
 وقااد ةقاادم الساايد اسسااتاو الاادكتور /سااعيد يبيا مبمااوة ةااو ـ ناسااب رساايس الجامعااةلشلون خدمة المجتمع وةنمية البيلة بالش ر للسيد اسساتاو الادكتور /جاابر جااة ن اار ـ
رسيس الجامعة ـل اختياره لب ا المن ب وةول مسلولية القطا .
 كمااا قاادم سااياةةه الشا ر للساايد اسسااتاو الاادكتور /جمااال ـبااد الناصاار ماادبول ـ ناساابرسيس الجامعة لشلون خدمة المجتمع وةنمية البيلة خ ل ال ترة السابقة وـل ما ب له
سياةةه م جبد متميز أثنال فترة ةوليه ه ا المن ب.
 واياااا قاادم الساااةة أـاااال المجلااس المااوقر التبنلااة للساايد اسسااتاو الاادكتور /سااعيديبي ا مبمااوة ةااو ـل ا ةااول سااياةةه من ااب ناسااب رساايس الجامعااة لشاالون خدمااة
المجتمع وةنمية البيلة ت متمنيي لسياةةه مزيد م التوفيق.
 الترحيب والتبنلة بالساةة اسساة ة: الدكتورة /شيري حس مبموة الشوارب ـ وكي كلية القت اة والعلوم السياسية. الدكتور /سام الق رى مليج الق رى ـ وكي كلية الزراـة. الدكتورة /ـ ف ـبد الباةى القرم وى ـ وكي كلية التمريض.بمناسبة ةعيي سياةةبم أـاال بالمجلس الموقر.
 ةوجيه الش ر والتقدير للساةة اسساة ة: الاادكتورة /خديجااة مبمااد أحمااد اسـ اار ـ وكيا كليااة القت اااة والعلااوم السياسااية(سابقا).
 -الدكتور /ةرويش صال ةرويش ـ وكي كلية الزراـة (سابقا).

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – سبتمبر 2015

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

 الدكتورة /منال مبمد م ط ـ وكي كلية التمريض (سابقا).ـل ما ب لوه م جبد متميز أثنال فترة ـاوية سياةةبم بالمجلس الموقر.
 ةام اختياار السايد اسساتاو الادكتور /شاري كاما مبماوة شااهي ـ وكيا كلياة اهةاب ـ
أمي المجلس للعام الجامع .2016/2015
 الحاطة ـلما بأنشطة المشروـات البيلية بقطا خدمة المجتمع:
 -1بداية ـم شاشة العرض ا ل ترونية ال بيرة المطلة ـل شار ثروت بعاد ةوقا
ةام أكااار م ا ساابع ساانواتت جااارى أـمااال ال اايانة والتباادي م ا خ ا ل البيلااة
العربية للت نيع.
 -2ح اار المال ااات ت ف ا طااار فعاليااات أنشااطة ا ةارة العامااة للمشااروـات البيليااة
بقطاااا خدماااة المجتماااع وةنمياااة البيلاااة بجامعاااة القااااهرة قاماااف ا ةارة العاماااة
للمشااروـات البيليااة بقطااا خدمااة المجتمااع وةنميااة البيلااة بعم ا الب اار البيل ا
الاادورى للعااام الجااامع  2016/2015ةاخ ا الباارم الجااامع لب اار المال ااات
ح اظا ـل المظبر العام للجامعة ونظافتبا.
 -3ةعاااون مااع منظمااات المجتمااع الماادن ت قامااف ا ةارة العامااة للمشااروـات البيليااة
بقطا خدمة المجتمع وةنمية البيلاة بجامعاة القااهرة بالتنسايق ماع اسساتاوة /أماال
نامق ـ مدسسة روةارى سريات المعاةى وبباور ك ما السايدة /ماجادة الزينا
والساايدة /نجااوى رأفااف ـ ماا الروةااارى بزيااارة لمستش ا الطلبااة يااوم الساابف
الموافاااااق  2015/9/11وـرةاااااوا خااااادماةبم ومعرفاااااة احتياجاااااات ومتطلباااااات
المستش للعم ـل ةلبيتبا.
 -4مبااو اسميااة ت قامااف ا ةارة العامااة للمشااروـات البيليااة بقطااا خدمااة المجتمااع
وةنمية البيلة بجامعة القااهرة بمااطباة جمياع ال لياات والمعاهاد وا ةارات لب ار
ـاادة العمااال اسميااي ت ةاام ـم ا ةبديااد مسااتوى لعمااال الجامعااة يااوم 2015/9/9
ب لية الدراسات العليا للتربية.
 الحاطة ـلما بأنشطة لجان قطا شلون خدمة المجتمع وةنمية البيلة ب لياات الجامعاة
ومعاهدها كما يل :
 .1كلية طب الق ر العين .
 .2معبد الدراسات والببو ا ح اسية
 .3كلية اهثـار.

ةارة الجامعة

الم ـــاةقـــات

 الم اةقة ـل مبار اجتما مجلس شلون خدماة المجتماع وةنمياة البيلاة الجلساةرقم ( )183بتاريخ .2015/7/15

ةارة الجامعة

اة اقيات ةعاون

 بنااال ـل ا خطاااب وتارة التعلاايم العااال بشااأن ةوقيااع بروةوكااول ةعاااون بااي وتارةالتعليم العال والبيلة العربية للت نيعت وال ى يبادف لا التعااون فا مجاال التادريب
وةجبيز المعام والورش والتعاون فا مجاال المشاروـات وةبااةل الزياارات و يرهاا
م البرامج واسنشطة المشتركة .
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قرر المجلس حالة الموةو ل كلية البندسة بجامعة القاهرة لتبديد أوجاه مجاالت
التعاون بي البيلة العامة للت نيع والجامعة.
 بنااال ـل ا خطاااب وتارة التعلاايم العااال بشااأن ةوقيااع بروةوكااول ةعاااون بااي وتارةالتعلاايم العااال ووتارة الدولااة للتطااوير البااارى والعشااواسياتت والاا ى يباادف لاا
التعاااون المشااترى فاا مجااال التوـيااة بمنظومااة المال ااات ومجااال ةطااوير المناااطق
العشواسية و قامة الندوات والمعارض والمدةمرات المشتركة ف ها ا المجاال و يرهاا
م البرامج والنشطة .
قاارر المجلااس مااطبااة وتارة الس ا ان ووتارة البيلااة بشااأن ف ا البروةوكااول فيمااا
يا الوتارةي والستمرار ف اسنشطة.
 بنال ـل الاطاب الوارة م مباف الاواةى الجدياد ت والاوارة ما اسساتاو الادكتور/جابـر جاة ن ار رسيس الجامعة بشأن الساتجابة لطلاب رساال قوافا طبياة لمبافظاـة
ات الماتل ة ـ
الواةى الجديد م مستش يات جامعة القاهرة ف كافة التا
قرر المجلس ةبوي الطلب ل السيد اسستاو الدكتور /خالد م ي ـبد العظيم الرفاـ
وكيااـ كليااة طااب ق اار العيناا لشاالون خدمااة المجتمااع وةنميااة البيلااة بب اار كافااة
المعوقات الااصة بالقافلة ةمبيدا للعرض ـل اسستاو الدكتور رسيس الجامعة.
Ford
 بنااااال ـلاااا ة عياااا اة اقيااااة التعاااااون مااااـع مدسسااااة فااااـورة فونديشاااا Foundationـ
قاارر المجلااس رسااال الة اقيااة ل ا ال ليااات لتبديااد النشااطة الت ا يااتم التعاااون فيبااا
بغرض ة عي الة اقياة ماع التركياز ـلا أن بناوة الة اان المساموع بباا فا الة اقياة
ااه لاادـم ط ا ب جامعااة القاااهرة الدارسااي باللغااة العربيااة (أى الط ا ب ال ا ي
ما
ي عب ـليبم وجوة فرص ـم ) .

كلية اهةاب

وحدات وات الطابع الااص

 الموافقة ـل الما كرة المعروةاة بشاأن ال سباة اسساساية لمركاز ةراساات التاراالشااعب وحاادة وات طااابع خاااص ةابعااة ل ليااة اهةاب وولااك بعااد موافقااة الساايد اسسااتاو
الدكتور المستشار القانون للجامعة ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.

كلية طب ق ر العين

 الموافقة ـل ةبوي وحـدة الق ـور ال لوى وجراحته (الملك فبد) وحدة وات طاابعخاص ةابعة ل لية طب ق ر العين ل وحدة ةابعة لمستشا يات (جامعاة القااهرة)ـل
أن ة ون وحدة الق ور ال لوي وحدة ةابعة لوحدة الع بأجر والت ةتبع مستش يات
جامعة القاهرة  .ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.

ةارة الجامعة

 الموافقة ـل الاطاب المعروض م السايدة الادكتورة /مباا الساعيد ـ رسايس اللجناةالتن ي ية لوحدة مناهاة التبرش والعنا ةاد المارأة بشاأن ال سباة الااصاة بتنظايم
العما لوحاادة مناهاااة التباارش والعنا ةااد الماارأة ـ ـل ا أن ة ااون الوحاادة ةابعااة
لرسيس الجامعةت ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.
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 بناال ـلا قارار لجناة الوقاياة ما ال سااة وم افبتاه بجامعاة القااهرة بشاأن ةشا يوحاادة ةن ياا ا سااتراةيجية الوطنيااة للوقايااة ماا ال ساااة وم افبتااه ب ليااات الجامعااة
ومعاهدها .
قرر المجلس البدل ف ةن ي ستراةيجية جامعة القاهرة للوقاياة ما ال سااة وم افبتاه
وولك م خا ل .ـارض المواتناات التقديرياة للمراكاز والوحادات وات الطاابع الاااص
بمواقع ال ليات .موافاه قطا خدمة المجتمع وةنمية البيلة ببا ه المواتناات التقديرياة
ةمبيدا لنشرها ـل موقع الجامعة .
 بنال ـل ـدم التزام الوحدات وات الطابع الااص التابعة لل ليات بسداة ح ة قطاخدمة المجتمع وةنمية البيلة بنسبة  %3م جمال ا يراةات ـ
قاارر المجلااس ةعيااي ماادير/ناسب واـتماااة مباةاار اجتماـااات مجلااس ةارةبااا أو أى
شاالون لبااا بعااد التاازام الوحاادات بسااداة ح ااة صااندون خدمااة المجتمااع وةنميااة البيلااة
(بنسبة .)% 3

ةارة الجامعة

ةشي

لجان ومجالس

 بناال ـلا الما كرة المعروةاة بشااأن مقتارع ةنظاايم معارض جامعااة القااهرة الاادولاسول لل تاااب بالتعاااون مااع ةباااة الناشااري الم ااريي والعاارب ووتارة الاقافااة م ا
(2015/10/18م) حت (2015/10/29م) ـ
قرر المجلس ةش ي لجنة م الساةة اسساة ة:
(مقررا)
وكيـــــ كليــــة اهةاب
الدكتور /شري كام مبمـوة شاهـي
(ـاوا)
الدكتور /شري ةرويش م ط اللبان وكيــ كليــــة ا ـــ م
(ـاوا)
الدكتور /مبمد أحمد مب الدي النبراوى وكيـــ كليـــة ال ــيدلة
رساااااايس مركااااااز الطباـااااااـة
والنشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر (ـاوا)
الدكتور /خـالـد فـارون العـامـرى
وولك لتبديد ميعاة و قامة المعرض ـل المستوى(مبل ـ قليم ـ ةول ).

مساسـ ـامــة

 بناااال ـلااا الساااتعداة للعاااام الدراسااا الجدياااد (2016/2015م) نرجاااو الت اااابموافاةنا باطة اسنشطة الت سايقوم بباا قطاا خدماة المجتماع وةنمياة البيلاة ب لياات
ومعاهد الجامعة لب ا العام .
قاارر المجلااس التوصااية بزرسااال خطااط اسنشااطة لجميااع ال ليااات للوصااول ل ا الاطااة
ال رمال ل كلية.

