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محضر اجتماع
مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الجلســـة رقــــم ) (١٧٢بتاريـــخ ٢٠١٤/٦/١٧
عقـد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الثانى والسبعين بعد
المائة فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق
 ٢٠١٤/٦/١٧بقاعـة »أحمد لطفى السيد« بمبنى إدارة الجامعة ،برئاسة السيد
األستاذ الدكتور /جمال عبد الناصر مدبولى ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمـة
المجتمـع وتنمية البيئة
)رئيس المجلس( ،وبحضور كل من السادة األساتذة أعضاء المجلس:
افتتح السيد األستاذ الدكتور /جمال عبد الناصر مدبولى ـ االجتماع
بســم ﷲ الرحمـن الرحيــم
استھل السيد األستاذ الدكتور /جمال عبد الناصر مدبولى ـ نائب رئيس الجامعة
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب بالسادة
أعضاء المجلس الموقر ،وتھنئة السادة أعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول شھر
رمضان الكريم أعاده ﷲ عليكم وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
• تم اختيار السيدة أ.د /نجوى يوسف إبراھيم جمال الدين ـ وكيل معھد الدراسات
والبحوث التربوية أمينا ً لھذه الجلسة.
• إحاطة المجلس علما ً بخطاب السيد أ.د /وزير التعليم العالى ـ متضمنا ً كتاب وزارة
الصحة والسكان مرفقا ً به منشور باإلجراءات الوقائية الواجب إتباعھا عن السفر
واإلقامة والعودة من الدول الموبوءة ببعض األمراض المعدية.
• كما أحاط سيادته المجلس علما ً بقرارات مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ
٢٠١٤/٥/٢٢
فيما يلى:
 تحصيل مبلغ وقدره ) (١٠٠٠جنيه من السادة األساتذة المساعدين ومبلغ) (٢٠٠٠جنيه من السادة األساتذة للتقدم للجنة التظلمات من قرارات اللجان العلمية
بالجامعة على أن تكون المرة األولى مجانا ً.
 تحصيل مبلغ ) (٥٠٠٠جنيه لتجديد اإلعارات ومرافقة الزوجة بعد العام العاشرللسادة أعضاء ھيئة التدريس ،وكذلك السادة األساتذة المتفرغين لإلعارات أو
التجديد سنويا ً .على أن تودع ھذه المبالغ فى حساب تطوير الدراسات العليا
والبحوث العلمية.
• تم عرض الخطة اإلستيراتيجية لمحو األمية وتعليم الكبار فى مصر
 " ٢٠٣٠/٢٠١٤ومسودة بالمالمح األساسية لخطة جامعة القاھرة للقضاء على
األمية فى إطار الحملة القومية  "٢٠١٤التى أعدتھا السيدة أ.د /نجوى يوسف
إيراھيم جمال الدين ـ وكيل معھد الدراسات والبحوث التربوية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة( ،وأشارت سيادتھا أن ھذه القضية من أخطر القضايا التى تقابلھا
الدولة مما لھا أثار سلبية على أوجه الحياة ،وينبغى النظر إليھا على أنھا قضية أمن
قومى لمصر فقد أكد الدستور على أن " تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء
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على األمية الھجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع األعمار ،وتلتزم بوضع
آليات لتنفيذھا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى ،وذلك وفق خطة زمنية محددة،
واستكمال مشروع محو أمية )عمال جامعة القاھرة( وإعالن جامعة القاھرة جامعة
بال أمية فى عام .٢٠١٥/٢٠١٤
• كما تحدثت السيدة /إيمان رفعت إسماعيل ـ مدير عام فرع الجيزة لمحو األمية
وتعليم الكبار تحدثت سيادتھا عن الھيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق شراكة فاعلة
بينھا وبين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لمواجھة األمية فى مصر
وتحقيق التنمية ،وذلك من خالل تحفيز ومشاركة المجتمع المصرى بكافة طوائفه
وجميع مؤسساته الرسمية وغير الرسمية ،وكذلك تحفيز ومشاركة طالب الجامعات
المصرية وتعتمد االستيراتيجية على توفير فرص عمل مؤقتة لشباب الخريجين من
الجامعات لتخفيض نسبة البطالة ،وتھدف ھذه االستيراتيجية إلى جذب عدد أكبر من
الجمعيات األھلية للمشاركة فى برامج محو األمية ،وأجابت سيادتھا عن التساؤالت
التى طرحت بشأن نظام االمتحان والكتاب ووجود أكثر من نظام وطريقة التدريس
فى فصول محو األمية ،وأشارات إلى أنه جارى اإلعداد لعقد ندوات تثقيفية وسيتم
تقديم حافز  ٢٠٠جنيه عن كل دارس ناجح.
• وقد درات مناقشات شارك فيھا جميع بتقديم أعضاء المجلس الموقر .حيث طالب
السيد أ.د /عبد الراضى عبد المحسن ـ وكيل كلية دار العلوم تقديم حوافز مغريه
لألميين حتى يقبلوا على االلتحاق ببرامج محو األمية وأعلن عن وضع كلية دار
العلوم برنامجا طموحا بينما شدد السيد األستاذ /يسرى إبراھيم ـ أمين عام الجامعة
على ضرورة عمل تعديالت تشريعية تربط بين الحصول على الخدمات ومحو األمية.
• قدم السيد أ.د /جمال عبد الناصر مدبولى ـ نائب رئيس الجامعة الشكر للسيدة أ.د/
نجوى يوسف إبراھيم ـ وكيل معھد الدراسات والبحوث التربوية على مجھوداتھا فى
عرض ملخص كامل عن مشروع محو األمية مؤكداً على أن قضية محو األمية
ليست قضية الھيئة والبد من تضافر الجميع وفى ھذا اإلطار نحن نحتاج إلى تجفيف
المنابع أوالً من خالل التعليم اإللزامى وأشار سيادته أنه سيتم توقيع بروتوكول
تعاون بين الھيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة القاھرة ،وفى ھذا الصدد قرر المجلس
تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
وكيــل كليــة الحاسبات والمعلومات
د /فاطمـة عبد الستـار عمــارة
وكيل معھد الدراسات والبحوث التربوية
د /نجــوى يوسـف إبراھيــم
وكيل كلية التخطيط العمرانى واإلقليمـى
د /خالــد زكــريا العـادلـى
وكيــــل كليــــة العلــــوم
د /مجـدى محمـد عمـر عمـارة
وكيـــل كليـــة دار العلــــوم
د /عبد الراضى محمد عبد المحسـن
مـديـر عـام المشـروعات البيئيــة
أ /محمـد أحمـد علــى محمــد
مـديـرعـام فــرع الجــيزة لمحـو األميــة
أ /إيمــان رفعــت إسمـاعيــل
وتعليــم الكبــار
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وذلك للتعاون مع ھيئة تعليم الكبار لتنفيذ بنود البروتوكول بعد عرضھا على مجلس
الجامعة.
ثم أحاط سيادته المجلس علما ً بأنشطة لجان قطاع شئون خدمة المجتمع
•
وتنمية البيئة
بكليات ومعاھد الجامعة كما يلى:
 -١كلية طب قصر العينى.
 -٢كلية الھندسة.
 -٣كلية الطب البيطرى.
 -٤كلية العالج الطبيعى.
 -٥معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية.
 -٦معھد البحوث والدراسات اإلفريقية.
 -٧معھد الدراسات والبحوث التربوية.

المصـادقـات
إدارة الجامعة
المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسةرقم ) (١٧١بتاريخ .٢٠١٤/٥/١٣

وحدات ذات الطابع الخاص
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
الموافقة علي خطاب السيد أ.د .عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية بشأن إعادةنشاط جميع المراكز ذات الطابع الخاص بالكلية مع استمرار وقف نشاط الوحدات
حتى يتم النظر فى وضعھا القانونى تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية طب قصر العينى
الموافقة علي خطاب السيد أ.د .عميد كلية طب قصر العينى بشأن الموافقة علىاعتماد الالئحة األساسية لوحدة )الدرن والحساسية والفطريات والفيروسات( وحدة
ذات طابع خاص تابعة للكلية  ،وذلك بعد موافقة السيد أ.د .المستشار القانونى
للجامعة تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية العالج الطبيعى
الموافقة على اعتماد الالئحة األساسية لوحدة )العالج المائى( وحدة ذات طابعخاص تابعة للكلية ،وذلك بعد موافقة السيد أ.د .المستشار القانونى للجامعة تمھيداً
للعرض على مجلس الجامعة.
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الموافقة على اعتماد الالئحة األساسية لوحدة )التغذية العالجية( وحدة ذات طابعخاص تابعة للكلية ،وذلك بعد موافقة السيد أ.د .المستشار القانونى للجامعة تمھيداً
للعرض على مجلس الجامعة.
قرر المجلس ارجاء الموافقة على الالئحة األساسية )لوحدة التخاطب( وحدة ذاتطابع خاص تابعة للكلية ،وذلك بعد موافقة السيد أ.د .المستشار القانونى للجامعة
لمزيد من الدراسة.

كلية الزراعة
الموافقة علي خطاب السيد أ.د .عميد كلية الزراعة بشأن الموافقة على فصلمركز الدراسات االقتصادية الزراعية وإعادته ككيان مالى وإدارى ومجلس إدارة
مستقل ـ وحدة ذات طابع خاص تابعة للكلية تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
الموافقة المذكرة المعروضة بشأن مد فترة اإلدارة للسادة مديرى المراكزوالوحدات التى انتھت مدة تعيينھم خالل ثالثة أشھر قبل  ٢٠١٤/٦/٣٠حتى
 ٢٠١٤/٧/٣١تمھيد ا للعرض على مجلس الجامعة.

