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محضر اجتماع
مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الجلســـة رقــــم ) (١٧٧بتاريـــخ ٢٠١٤/١٢/١٦
عقـد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه السابع والسبعين
بعد المائة فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق
 ٢٠١٤/١٢/١٦بقاعـة »أحمد لطفى السيد« بمبنى إدارة الجامعة ،برئاسة السيد
األستاذالدكتور /جمال عبد الناصر مدبولى ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة ،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.
 الترحيب والتھنئة بالسادة األساتذة: .١الدكتور /طارق فھمى عبد القادر الشافعى ـ وكيل كلية التربية النوعية.
 .٢الدكتورة /وفاء طه سالم غريب ـ وكيل المعھد القومى لألورام.
بمناسبة تجديد تعيين سيادتھما أعضاء بالمجلس الموقر.
 الترحيب والتھنئة بالسادة األساتذة: -١الدكتور /أحمد رجب محمد على رزق ـ وكيل كلية اآلثـار.
 -٢الدكتور /محمد محمد طلعت عرفة ـ وكيل كلية الطب البيطرى.
 -٣الدكتور /شريف كامل محمود شاھين ـ وكيل كلية اآلداب.
 -٤الدكتور /خالد مكين عبد العظيم الرفاعى ـ وكيل كلية طب قصر العينى.
بمناسبة تعيين سيادتھم أعضاء بالمجلس الموقر.
 وتوجيه الشكر والتقدير للسادة األساتذة: .١الدكتورة /وفيقة نصحى وھبه ـ وكيل كلية اآلثار )سابقا ً(.
 .٢الدكتور /محمد خالد السيد إبراھيم المسلمى ـ وكيل كلية الطب البيطرى )سابقا ً(.
 .٣الدكتور /على عبد التواب على ـ وكيل كلية اآلداب )سابقا ً(.
 .٤الدكتور /خالد محمد عبده الھنداوى ـ وكيل كلية طب قصر العينى )سابقا ً(.
على ما بذلوه من جھد متميز أثناء فترة عضوية سيادتھم بالمجلس الموقر.
 تم اختيار السيدة أ.د /أمل عبد الفتاح أحمد سويدان ـ عميد معھد الدراسات والبحوثالتربوية أمينا ً لھذه الجلسة.
 تھنئة مركز التعليم االلكترونى لحصوله على المركز األول بين الجامعات المصرية
فى التعليم االلكترونى لعام .٢٠١٤/٢٠١٣
 اإلحاطة علما ً بقرار مجلس الجامعة بجلسته فى  ٢٠١٤/١١/٢٤الموافقة على رفع
القيمة اإلجارية الستغالل قاعة االحتفاالت الكبرى )األميرة فاطمة بنت إسماعيل(
لتصبح كاألتى:
 .١بالنسبة لكليات الجامعة ورعاية الشباب بمبلغ  ١٥,٠٠٠جنيه.
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 .٢الجھات الخارجية )السفارات ـ التليفزيون ـ اإلذاعة المصرية(  ٤٠,٠٠٠جنيه.
 .٣التصوير الخارجى والسينمائى  ١٠٠,٠٠٠جنيه.
تنويه على امتحان فورى لمحو األمية بالتعاون مع الھيئة العامة لتعليم الكبار يوم
الخميس الموافق  ١٢نوفمبر  ٢٠١٤بمعھد الدراسات والبحوث التربوية.
قرر المجلس الموافقة على أنه )فى حالة عدم حصول العامل على محو أميته فانه ال
يستحق مكافأت أو بدالت بل يأخذ المرتب فقط(.
إحاطة المجلس علما ً بالمشاركة فى العيد القومى لمدينة الشيخ زايد بالتعاون مع
جھاز مدينة الشيخ زايد يوم السبت الموافق  ١٥نوفمبر  ٢٠١٤بمدينة الشيخ زايد.
ندوة بعنوان )ملحمة المصريين( يوم األربعاء الموافق  ٢٦نوفمبر  ٢٠١٤بالمكتبة
المركزية الجديدة.
التأكيد على حضراتكم أن الليلة المحمدية يوم الثالثاء .٢٠١٤/١٢/٢٣
التأكيد على تنظيم عمل القوافل فى الترم الثانى بحيث يكون دائما ً يوم الثالثاء من كل
أسبوع ويمكن أن تنضم معھم الكليات الطبية ) كلية الصيدلة ـ كلية طب الفم واألسنان
ـ المعھد القومى لألورام(.
االتفاق على إنشاء وحدة لمكافحة الفيروسات الكبدية تابعه لمركز الفيروسات الكبدية
بالمستشفيات الجامعية كما وافق المجلس على تعيين السادة األساتذة كالً من :
مشـــرف جامعــــى
الدكتور /أيمــن يسـرى عبـد الرحيـــم
مديــــر طبـــــى
الدكتورة /ربــــاب فـــؤاد عمـــر
تمھيد للعرض على مجلس الجامعة .
تم ترشيح السيد األستاذ الدكتور /عبد الراضى محمد عبد المحسن ـ وكيل كلية دار
العلوم ،أمينا ً للمجلس اعتباراً من الجلسة القادمة.
اإلحاطة علما ً بما سوف يتم فى عيد العلم يوم األحد الموافق ،٢٠١٤/١٢/٢١
والتأكيد على حضور السادة العمداء والوكالء ورؤساء األقسام والمديرين.
جامعة القاھرة تحتفل بعيد العلم األحد المقبل وتكرم نخبة من علمائھا ومفكريھا
ومبتكريھا الشباب الحاصلين على جوائز قومية وعالمية تحت رعاية وبحضور
المھندس إبراھيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور سيد عبد الخالق وزير
التعليم العالى والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاھرة ،تحتفل جامعة القاھرة يوم
األحد  ٢١ديسمبر  ٢٠١٤بقاعة اإلحتفاالت الكبرى بالجامعة بعيد العلم الثالث عشر)
عيد جامعة القاھرة السادس بعد المئوية األولى( .ويبدأ اإلحتفال في الساعة الرابعة
والنصف ظھرآ بموكب مجلس جامعة القاھرة ،ثم السالم الجمھوري ،يليه تالوة آليات
من كتاب ﷲ ،ثم يلقى الدكتور جمال عبد الناصر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة كلمة اإلفتتاح ،يليھا عرض فيلم تسجيلى عن الجامعة ،ثم كلمة
المكرمين يُلقيھا العالم الجليل الدكتورإبراھيم بدران الحائز على جائزة الرواد التى
تمنحھا الدولة ،ثم يتحدث الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاھرة والدكتورالسيد
عبد الخالق وزير التعليم العالى ،ثم المھندس إبراھيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وتبدأ بعد ذلك مراسم تكريم أبناء الجامعة من العلماء والباحثين الحاصلين على جوائز
الدولة بأنواعھا وجوائز الجامعة فى مختلف المجاالت ،وكذلك األساتذة الحاصلين
على جوائزعالمية خالل عام  ،٢٠١٤وشباب كلية الھندسة النابغين الذين حصدو
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جوائز دولية فى مسابقات عالمية للمبتكرين .ويختتم حفل عيد العلم بحفل فنى لفرقة
الموسيقة العربية بقيادة المايسترو سليم سحاب .وأعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية
البيئة بالجامعة كتابا ً تذكاريا ً متضمنا ً وقائع اإلحتفالية وأسماء المكرمين وسيرتھم
الذاتية ،كما أنھى إعداد بعض الفعاليات التى تواكب اإلحتفالية .وتكرم الجامعة ١٦من
أبنائھا العلماء والمفكرين الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعھا ،و ١٨فازوا بجوائز
الجامعة المختلفة ،و ٤حصلوا على جوائز عالمية فى العلوم والتكنولوجيا والبحث
العلمى ،وثالثة من شباب كلية الھندسة المبتكرين.
 أنشطة لجان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاھد الجامعة كما
يلى:
.١كلية التجارة.
.٢كلية االقتصاد والعلوم السياسية.
.٣كلية طب قصر العينى.
.٤كلية الحاسبات والمعلومات.
.٥معھد الدراسات والبحوث التربوية.
.٦كلية العالج الطبيعى.
 وافق المجلس على أن تقوم مؤسسة مؤمنون بال حدود رعاية مؤتمر قسم الفلسفة
االسالمية فى ١٥ـ  ١٦ابرايل  ٢٠١٥كما وافق على أن يتم استقبال  %٢٥من
طالب محو االمية بالجامعة ضمن مشروع دار العلوم لمحو امية بين السرايات .

إدارة الجامعة

المصادقــــات

 المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالجلسة رقم ) (١٧٦بتاريخ .٢٠١٤/١١/١٨

وحدات ذات الطابع الخاص
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة على دمج بعض المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية تمھيداللعرض علي مجلس الجامعة

إدارة الجامعة

مســائل عــامـة

 قرر المجلس ارجاء خطاب السيد الدكتور /عادل محمد حسن بدر ـ األستاذالمساعد بكلية التربية النوعية بشأن بعض المقترحات الخاصة باللجنة الدائمة
للمعارض والمؤتمرلمزيد من الدراسة.

كلية اإلعالم
 قرر المجلس ارجاءالموافقة على إلغاء تجميد مركز بحوث ودراسات المرأةواإلعالم وإعادة تفعيل نشاطه بالكلية للجلسة القادمة لمزيد من الدراسة.

