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محضر اجتماع
مجلس شئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة
الجلﺴة رقم ) (١٩٧بتاريخ ٢٠١٧/١/١٦م








عقَ َد مجلس شئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الﺴابعة والتﺴعين بعد
َ
المائة فى تمام الﺴاعة العاشرة والنصف صباح يوم اﻻثنين الموافق ٢٠١٧/١/١٦م
بقاعة »أحمد لطفى الﺴيد« بمبنى إدارة الجامعة ،برئاسة الﺴيد اﻷستاذ الدكتور/
سعيد يحيى محمود ضو ـ نائب رئيس الجامعة لشئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة،
وبحضور كل من الﺴاده أعضاء المجلس.
افتتح الﺴـيد اﻷستاذ الدكتور /رئيس المجلس اﻻجتماع
بﺴــم ﷲ الرحمـن الرحيــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استهل الﺴيد اﻷستاذ الدكتور /سعـيد يحيـى محمـود ضـو ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
لش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة ،ورئ يس المجل س اﻻجتم اع بالترحي ب بالﺴ ادة
اﻷساتذة أعضاء المجلس الموقر ،ثم تلى ذلك:
التأكي د عل ى ض رورة إرس ال الﺴ ادة ال وكﻼء أعض اء مجل س القط اع ق وائم المرك ز
الم الى ع ن الع ام الم الى  ٢٠١٦/٢٠١٥الخاص ة ب المراكز والوح دات ذات الط ابع
الخاص التى تعمل فى كلياتهم ،وذلك على وجه الﺴرعة.
عرض أنشطة وكﻼء شئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات والمعاهد التالية:
 .١معهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية
 .٢كلية طب قصر العينى
 .٣كلية العﻼج الطبيعى
 .٤المعهد القومى لعلوم الليزر
 .٥كلية اﻹعﻼم.
 .٦كلية التخطيط اﻹقليمى والعمرانى.
 .٧كلية الطب البيطرى.
 .٨كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية.
اﻻحاطة علما ً بانشطة قطاع ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة:
 .١إرسال جامعة القاهرة لقافلة غذائية وعينية إلى منطقة شمال سيناء.
 .٢إقام ة مع رض مﻼب س بالتع اون م ع روت ارى س قارة ي وم الﺜﻼث اء المواف ق
.٢٠١٦/١٢/١٨
 .٣إرس ال جامع ة الق اهرة لقافل ة طبي ة ش املة لمدين ة أطف يح )بن ى ص الح( ي وم
.٢٠١٦/١٢/٢٤
اقتراح بمﺴاهمة جامعة القاهرة فى دراسة أسباب اﻹرتفاع فى أسعار الﺴ لع الدراس ية
والتوصية بإجراءات وسياسات ﻻحتواء هذا اﻹرتفاع .وبعد موافق ة أعض اء المجل س،
وت م رص د مبل غ ) ٥٠,٠٠٠ﺧمﺴ ون أل ف جني ه( له ذة الدراس ة ،وت م تش كيل لجن ة
لﻺشراف عليه من الﺴادة التالى أسماؤهم:
وكيل كلية الهندسة لشئون ﺧدمة المجتمع وتنمية
أ.د .حنفى سيد حنفى
البيئـة
وكي ل كلي ة الزراع ة لش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة
أ.د .سامى القصرى مليجى
البيئة
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أ.د .ﷴ عبد المنعم جودة
أ.د .أحمد الشربينى الﺴيد
أ.د .ﺧالد مكين عبد العظيم
أ.د .أحمد رجب ﷴ على
أ.د .الﺴيد ﷴ الﺴيد على
أ.د .شيرين حﺴن محمود
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وكي ل كلي ة التج ارة لش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة
البيئة
وكيل كلية اﻵداب لشئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة
وكي ل كلي ة ط ب قص ر العين ى لش ئون ﺧدم ة المجتم ع
وتنمية البيئة
وكيل كلية اﻵثار لشئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة
وكي ل معه د الدراس ات والبح وث اﻹحص ائية لش ئون
ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة
وكي ل كلي ة اﻻقتص اد والعل وم الﺴياس ية لش ئون ﺧدم ة
المجتمع وتنمية البيئة

المصادقات
إدارة الجامعة
 المصادقة على محضر اجتماع مجلس ش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة الجلﺴ ةرقم ) (١٩٦بتاريخ .٢٠١٦/١٢/١٩
 اح يط المجل س علم ا بمتابع ة تنفي ذه م ن ق رارات الجلﺴ ة رق م ) (١٩٦بت اريخ٢٠١/١٢/١٩
القرار  /متابعة التنفيذ
الموضــوع
تدوير مخلفات حرم جامعة الق اهرة  جارى استﻼم العينة وسيتم عرضها فى جلﺴ ة
 :الجزء اﻷول من المرحلة اﻷولى اﻻجتماع المقبل للقطاع.
تفعيل أنشطة رابطة ﺧريجى جامعة  ي وم الخم يس المواف ق  ٢٠١٧/١/٢٢س يتم
القاهرة
فى تمام الﺴاعة الحادية عشر ص باحا ً انتخ اب
مجل س اﻹدارة كخط وة أساس ية ﻷش هار
الرابطة.
مشروع التأمين على ط ﻼب جامع ة ج ارى اس تقبال ع روض الت أمين عل ى حي اه
الق اهرة بداي ة م ن الع ام الج امعى الط ﻼب وج ارى مراجع ة ش ركة الت أمين
لتقديراتها بعد تصحيح أعداد الطﻼب.
القادم.
تعي ين مراجع ى حﺴ ابات لص ناديق قيام كل مركز وصندوق حﺴ ابات ﺧ اص بتعي ين
الوح دات والمراك ز ذات الط ابع مراج ع حﺴ ابات ،ف إن تع ذر ي تم اﻻس تعانة
بمركزالدراس ات والبح وث التجاري ة بكلي ة
الخاص.
التجارة فى ترشيح أسماء المراجعيين.
ملتق ى جامع ة الق اهرة اﻷول تمت موافقة مجلس الجامعة على إقامة الملتق ى
اﻷول للت دريب والتوظي ف ،وي تم ﺧ ﻼل الجلﺴ ة
للتوظيف والتدريب.
عرض الشعار وتشكيل اللجان.
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تشكيل لجان ومجالس
ادارة الجامعة
 الموافق ة عل ى المذك ـرةالمعروضة بإنش ـاء وح ـدة تنمي ـة م ـوارد جامع ـة القاه ـرةكوحدة ﺧدمي ة وتش كيل لجن ة لدراس ة اﻷم ر وعرض ه ف ى اﻻجتم اع الق ادم م ن الﺴ ادة
الوكﻼء التالى أسماؤهم:
وكيـــل كليــة طب قصـر العــينى
الدكتور /ﺧالد مكين عبد العظيـم
وكيل كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
الدكتورة /شيرين حﺴن محمـود
وكيـــل كليــة العـــﻼج الطبيـعى
الدكتورة /هالة محمـد عـز الدين
وكيـــل المعهــد القـــومى لﻸورام
الدكتور /حاتم أحمد عبد الرحمن
تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
 بش أن اعتم اد ش عار ملتق ى جامع ة الق اهرة اﻷول للتوظ ف والت دريب وتش كيل لج انالملتقى
قرر المجلس:
 -١تع ديل الش عار المع روض م ن قب ل أ .ك ريم ـ ف ى ض وء المقترح ات المعروض ة،
وعرضه على المجلس فى اﻻجتماع القادم.
تشكيل اللجان اﻵتيه:
 .١اللجنة التنظيمية:
وكيـــل كليــــة الهندســة
الدكتور /حنفى سـيد حنـفى الزهـيرى
وكيـــل كليــــة الزراعــة
الدكتور /سامى القصرى مليجى القصرى
وكيـل كليـة طب قصر العــينى
الدكتور /ﺧالـد مكين عبد العظيم الرفاعي
وكيل كلية التخطيط اﻹقليمى والعمرانى
الدكتورة /هالـة سعـد مكـاوى حﺴـن
نائــب محـافــظ الجــــيزة
الدكتورة /منـــــال عــــوض
 .٢اللجنة المالية:
نائــب رئيـــــس الجامعـة
الدكتور /سعيد يحيـى محمـود ضـو
وكيــل كليــــة التجـــارة
الدكتور /ﷴ عبد المنعم جودة حزين
وكيل كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
الدكتورة /شيرين حﺴن محمود الشواربى
نائــب محـافــظ الجــــيزة
الدكتورة /منـــــال عــــوض
 .٣اللجنة التﺴويقية:
وكيــل كليـــة اﻹعـــﻼم
الدكتور /شريف درويـش مصطفى
وكيــل كليــــة التجـــارة
الدكتور /ﷴ عبد المنعم جودة
وكيــــل كليـــة الصـيدلة
الدكتور /هشـــام علــى ســالـم
وكيـــل كليـــة التمريـض
الدكتورة /عبيــر سعـــد زغلــول
وكيـل المعهد القــومى لﻸورام
الدكتور /حاتم أحمد عبد الرحمن
نائــب محـافــظ الجــــيزة
الدكتورة /منـــــال عــــوض

اتفاقيات تعاون
إدارة الجامعة
 الموافقة على بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة )مركز تنمي ة ق درات أعض اءهيئ ة الت دريس والقي ادات( والجه از المرك زى للتنظ يم واﻹدارة وجامع ة موﻻي ة
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مي زورى )معه د التنمي ة اﻹداري ة بكلي ة إدارة اﻷعم ال( بأمريك ا ف ى مج ال الت دريب
تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة

إدارة الجامعة

الوحدات ذات الطابع الخاص

 الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة م ن قط اع ﺧدم ة المجتم ع بش أن تموي ل ش راءأجهزة للوحدات ذات الطابع الخاص بنظ ام المش اركة اﻹي راد ول يس اﻷرب ا ح وتحوي ل
اﻷم ر إل ى أ.د .المﺴتش ار الق انونى للجامع ة لص ياغة عق د المش اركة ،تمهي دا ً للع رض
على مجلس الجامعة.

مﺴائل عامة
إدارة الجامعة
 الموافقة على المذكرة المعروضة بشأن استغﻼل اﻻسم والعﻼمة التجارية لجامعةالقاهرة وأصولها مع إحالة الموضوع للﺴيد /أمين عام الجامعة ﻹعداد مذكرة
باﻹجراءات الواجب اتباعها ،تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اﻻع ﻼن ع ن مﺴ ابقة أفض ل مش روع ري ادةأعم ال ف ى جامع ة الق اهرة للع ام الج امعى  ،٢٠١٧/٢٠١٦وذل ك عل ى ه امش ملتق ى
التوظف والتدريب واﻻعﻼن فى الكليات والمعاهد عن المﺴ ابقة .تمهي دا ً للع رض عل ى
مجلس الجامعة.
 تم عرض المذكرة بشأن أوجه إنفاق الدفعة الﺜانية من منح ة مؤسﺴ ة ف ورد وق درها ١٠٠ألف دوﻻر أمريكى والتى هدفها تأهيل الطلبة لﺴ وق العم ل عل ى الكلي ات إع ﻼن
هذه الدورات فى كلياتهم ،تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

