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مرار اجتماع
مجلس شئون خةمة المجتمع وةنمية ال يئة
الجلســـة رقــــم ( )185بتاريـــخ 2015/10/21م
َـقَا َة مجلااس شاائون خةمااة المجتمااع وةنميااة ال يئااة اجتماـاات الخااامس وال مااانين
بعاااة المائاااة لاااى ةماااام السااااـة العاشااارة والنصااام دااا احا ياااوم اسربعاااال الموالاااق
(2015/10/21م) بقاــة «أحمة لطفى السية» بم نى إةارة الجامعةك برئاسة (الساية
اسستاتالةكتور /سعية يريى مرموة ضو ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون خةمة المجتمع
وةنمية ال يئة) وبراور كل من الساةة اسساة ة أـاال المجلس.
التتح السـية اسستات الةكتور /رئيس المجلس الجتماع
" بســم ج الرحمـن الرحيــم "
ـــــــــــــــــــــــ

است ل (السية اسستات الةكتور /سعـية يريـى مرمـوة ضـو ـ نائب رئيس الجامعة
لشئون خةمة المجتمع وةنمياة ال يئاةك ورئايس المجلاس) الجتماا َع بالترحياب بالسااةة
أـاال المجلس الموقرك وة نئت م بمناس ة العام ال جرد الجةية  1437هـ.
 ة نئة السية اسستات الاةكتور /شاريم كامال شااهين ـ وكيال كلياة اثةاب لشائون خةماة
المجتماااع وةنمياااة ال يئاااة بمناسااا ة ةعياااين ساااياةةت رئااايس ال يئاااة العاماااة لاااةار اللتاااب
والوثائق القومية مع التمنيات بةوام التوليق.
 اختيااار الساايةة اسسااتاتة الااةكتورة /شاايرين حساان مرمااوة الشااواربى ـ وكياال كليااة
القتصاة والعلوم السياسية لشائون خةماة المجتماع وةنمياة ال يئاة أميناا ل ا ا المجلاس
للعام الجامعى 2016/2015م.

المصـــاةقـــات
إةارة الجامعة
 المصاةقة ـلي مرار اجتماع مجلس شئون خةماة المجتماع وةنمياة ال يئاة الجلساةرقم ( )184بتاريخ 2015/9/21رقم ( )7ليص ح"قرار المجلس ـةم ةعيين (ماةير/
نائااب) واـتماااة مراضاار اجتماـااات مجلااس إةاراة ااا وأد شاائون ل ااا إل بعااة التاازام
الوحةات بسةاة حصة دنةوق خةمة المجتمع وةنمية ال يئة الـ " %3
 احيط المجلس ـلماا بماا ةام متابعاة ةنفيا ه مان قارارات الجلساة رقام ( )184بتااريخ2015/9/21ك
الموضــوع
إحالااااة بروةوكااااول التعاااااون بااااين جامعااااة القاااااهرة
وال يئة العربية للتصنيع إلى كلياة ال نةساة ـ جامعاة
القاااهرة لترةيااة أوجاات التعاااون بااين ال يئااة العربيااة
للتصنيع والجامعة.
مخاط ااة وكارة الساالان ووكارة ال يئااة بشااأن إـاااةة
ديا ة بروةوكول التعاون بين وكارة التعليم العاالي
ووكارة الةولااااة للتطااااوير الراااااري والعشااااوائيات
للتعااااون لاااي مجاااال التوـياااة بمنظوماااة المخلفاااات

متابعة التنفي
خطاب اسستات الةكتور /وكيل
كلية ال نةسة لالستعجال
مخاط ااات الااوكارات والوحااةات
خااارج جامعااة القاااهرة ةااتم ماان
خااالل رئاايس الجامعااةك وقااة ةاام
إرساااال طلاااب لااارئيس الجامعاااة
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لمخاط ة الوكارةين.

ومجال ةطوير المناطق العشوائية.
الطلب المرول إلى اسستات الةكتور /خالة ملين وكيل
كليااة الطااب لشاائون خةمااة المجتمااع وةنميااة ال يئااة
مخاط ة أ.ة .خالة ملين
بشاااأن ةرةياااة المعوقاااات الخاداااة بالقاللاااة الط ياااة
بشأن ما ةم ب ا الشأن
الموج ااة لمرالظااة الااواةي الجةيااة ةم يااةا ارسااال ا
لسياةة المرالج من خالل رئيس الجامعة.
العرض ـلى المجلاس موضاوع ةشاليل وحاةة ةنفيا
ومتابعااة ااسااتراةيجية الوطنيااة للوقايااة ماان الفساااة خطاب استعجال لللليات ورلع
اسمر إلى أ.ة .جابر نصار ـ
بلل كلية ومع ة.
رئيس الجامعة
 .1مةد ـرض المواكنات ـلى مواقع اللليات.
 .2موالاة القطاع ب ه المواكنات.
موالاة القطاع بإرسال خطط اسنشطة للعاام الجاامعي
مخاط ة اللليات
.2016-2015
التأكية ـلى قرار المجلس السابق رقام ( )184ليماا يتعلاق بتعيينات ماةيري المراكاز أو
نااائ ي ماااةيري المراكااازإل بعاااة ساااةاة حصاااة دااانةوق خةماااة المجتماااع وةنمياااة ال يئاااة
والمقةره بنس ة  %3من إجمالي اايراة.
الموالقااة ـلااى اقتااراح كليااة الطااب بشااأن أن ةلااون ةااااام ـااااارض المشاااااروع ـلاااااى
وحةة القصور الللوي وجراحتت (وحاةة الملاك ل اة) مجلس الجامعة بجلستت السابقة
وحةة ةابعة لوحةات العالج باأجر ةابعاة لمستشافيات ووالاااااق المجلاااااس ـلاااااى نقااااال
الت عية.
جامعة القاهرة.
ةااااام ـااااارض المشاااااروع ـلاااااى
الموالقاااة ـلاااى اقتاااراح أن ةلاااون وحاااةة مناهااااة
مجلس الجامعة بجلستت السابقة
التررال وحةة ةابعة لرئيس الجامعة.
ووالااااق المجلااااس ـلااااى ة عيااااة
الوحةة لرئيس الجامعة.

ةشليل لجان ومجالس
إةارة الجامعة
 الموالقة ـلاي الما كرة المعروضاة بشاأن الت ارع المقاةم مان شاركة مصار لألسامنت(قنا) بشايك بم لام قاةره (000ك 60جنيات) ساتون ألام جني اا مصاريا ل يارك لتاولير
دااناةيق حةي ااة مقساامة ط قااا سنااواع المخلفااات وةااةوير القمامااة للرفاااظ ـلااى نظالااة
الررم الجامعىك ـلى أن ةرمل شعارها (جامعة القاهرة  :خارال ونظيفة) مع ةوجيات
خطاااب شاالر للاال ماان أ.ة .رئاايس جامعااة القاااهرةك وأ.ة .نائااب رئاايس جامعااة القاااهرة
لشركة أسمنت قناـ
مع ةشليل لجنة من الساةة اسساة ة:
(مقررا)
الةكتور /طارق مرمة ـ اس العربى وكيــل كليـــة العلــوم
(ـاوا)
مةير ـام المشروـات ال يئية
اسستات /مرمـــة أحمـــة ـلى
(ـاوا)
مم لين من طالب جامعة القاهرة
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 بنال ـلي ةأهيل طالب وخريجى جامعة القاهرة لسوق العملك وتلك من خالل اةفاقياة DAADواةفاقية المع ة المصارلى المصارد ومشاروع  Pearsonواساتيالل منراة
مؤسسة لورة .
قاارر المجلااس الموالقااة ـلااى داايا ة برنااامح لتأهياال طااالب خريجااى جامعااة القاااهرة
وةشليل لجنة لةراسة الموضوع وةقةيم ةقريار بماا ةنت اى إليات اللجناةك وـرضات ـلاى
مجلس الجامعة من الساةة اسساة ة:
الةكتورة /شيرين حسان مرماوة الشاواربى وكيل كلية القتصااة والعلاوم
(مقررا)
السياسية
(ـاوا)
الةكتور /ـ ة الراضى مرمة ـ ة المرسن وكيـــل كليــة ةار العلــوم
(ـاوا)
الةكتور /مرمة أحمة مرى الةين الن راود وكيـــل كليـــة الصيــةلة
الااةكتورة /منااال مرمااة دااالح الااةين مرمااة وكيـل المع اة القاومى لعلاوم
(ـاوا)
الليزر
(ـاوا)
الةكتور /شريم ةروي مصطفى الل ـان وكيـــل كليــة ااـــــالم
وكيــااااـل كليااااـة طااااب قصاااار
(ـاوا)
الةكتور /خالة ملين ـ ة العظيم الرلاـى
العينى
الااااااااااااةكتورة /رول ســامااااااااااااـى نااااااااااااـوار
(ـاوا)
مــةرس بلليـــة التجــارة

مسائل ـامت
إةارة الجامعة
 بنااال ـلااي مقتاارح إنشااال وحااةة ةـاام المشاااركة اايجابيااة والتواداال مااع الش ا اببجامعة القاهرة.
قاارر المجلااس الموالقااة الم ةئيااة ـلااى إنشااال الوحااةة لااى إطااار أنشااطة ةأهياال طااالب
جامعاة القااهرة للمشاااركة المجتمعياة ولسااوق العمالك ـلااى أن ياتم ةوجياات خطااب إلااى
اسستات الةكتور /مرموة خليال اسساتات بللياة ااـاالم لعارض الفلارة المتلاملاة انشاال
الوحةة.

