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 اجتماعمحضر 

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م 99/5/9109  األحد  الثامنةالجلسة 

الحادٌة عشر م وفى تمام الساعة  99/5/1099الموافق   األحدانه فى ٌوم      

(   الثامنةتم عقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة )الجلسة  صباحا 

أٌمن وذلك بمكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة . برئاسة السٌد أ.د / 

  -ل الكلٌة  وعضوٌة كل من السادة:وكٌ السٌد أحمد السٌد عمٌره . 

 عضوا              سعٌد علً الصٌرفًالسٌد أ.د/  1

 عضوا              عتلم المجٌد عبد جالل/ د.أ السٌد 1

 عضوا              حسن الوهاب عبد نرمٌن/ د السٌد 3

 عضوا              هانً أحمد الجوهريالسٌد د/  4

 عضوا               د/ مختارأحمد علً السٌد  5

 سكرتٌر اللجنة       أمٌرة السٌد بركات    6

 

 وقد بدأ السٌد أ.د/ رئٌس اللجنة االجتماع بذكر" بسم هللا الرحمن الرحٌم" والترحٌب

جدول األعمال على النحو ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة  ، بالسادة أعضاء اللجنة الحضور

 التالى

   أوال:- المصادقات

م 13/4/1099الموافق  الثالثاءالتصدٌق على محضر االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم    

 

 ــرارــــــــالق
  

.المصادقــة        
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 ج

 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة :  

بخصوص إنعقاد مؤتمر المنظمة العربٌة لضمان الجودة فً التعلٌم   -9
السنوي الحادي عشر بعنوان " تحوٌل التعلٌم فً الوطن العربً من 
التعلٌم إلً التعلم لغرض اإلبتكار " والذي سٌعقد فً جامعة الدول 

 . 1099سبتمبر  91القاهرة  –العربٌة 
 

 القــــــــــرار

 علما  أحٌط  أعضاء اللجنة 
 

 94/3/1099بخصوص ما قرره المجلس األعلً للجامعات بتارٌخ  -1
 بشأن تعدٌل احكام الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات 

 

 القــــــــــرار

 أحٌط  أعضاء اللجنة علما  

بخصوص كتاب السٌد اللواء أ.ح / أمٌن عام مجلس الوزراء المتضمن  -3
الجمهورٌة بعدم توقٌع أجهزة التكلٌفات الصادرة عن السٌد رئٌس 

الدولة المختلفة ألي بروتوكوالت أو إتفاقٌات  أو مذكرات تفاهم بشأن 
موضوعات تنمٌة المناطق الحدودٌة إال بعد الحصول علً موافقة 

 كتابٌة من األجهزة المعنٌة .

 القــــــــــرار

 أحٌط  أعضاء اللجنة علما  
 

 ثالثا  : موضوعات المناقشة :

 
بخصوص الخطاب المحول من نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة  -4

المجتمع وتنمٌة البٌئة ٌفٌد بزٌادة رسوم إصدار شهادات إتمام التدرٌب 
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% من قٌمة رسم اإلصدار لحساب صندوق خدمة 95% إلً 5من 
 المجتمع بالجامعة .

 القــــــــــرار
 

 للتعمٌم علً الوحدات ذات الطابع الخاص .
 

طاب المحول من نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة بخصوص الخ  -5
اف رالمجتمع وتنمٌة البٌئة بخصوص متابعة الدورات التدرٌبٌة واإلش

علٌها قبل وأثناء انعقادها طبقا للوصف الوظٌفً وتحقٌق اقصً 
 إستفادة ممكنة .

 القــــــــــرار
 

 صورة للوحدات ذات الطابع الخاص .
 

ٌونسكو " من  –بخصوص اإلعالن الخاص ببرنامج زمالة " لولاير   -6
بهدف مشاركة الشابات فً  1099مصر  –أجل المرأة فً العلم 

 مجاالت العلوم .

 القــــــــــرار
 

 صورة للعالقات العامة لنشر اإلعالن علً موقع الكلٌة .
 

بخصوص الخطاب المحول من نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة   -7
المجتمع وتنمٌة البٌئة ٌفٌد بضرورة موافاه إدارة التدرٌب بالجامعة 
ببٌان بالدورات التدرٌبٌة شامال اسم الدورة والفترة وعدد المتدربٌن 

 ومكان إنعقادها .

 القــــــــــرار
 

 إرسال صورة  للوحدات ذات الطابع الخاص 
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بخصوص إطالق مسابقة أفضل جامعة فً مجال التحول الرقمً للعام   -8
، المقترح بدئه ٌوم السبت الموافق  1099/1010الجامعً القادم 

علً أن ٌتم تكرٌم الجامعات الفائزة برعاٌة السٌد رئٌس  19/9/1099
 الجمهورٌة .

 القــــــــــرار
 

 الكلٌة .صورة للعالقات العامة لنشر اإلعالن علً موقع 

 
بشأن توجٌهات السٌد / رئٌس الجمهورٌة فً إجتماعة بالمجلس   -9

علً هامش  1099األعلً للجامعات ومجلس المراكز البحثٌة إبرٌل 
 المنتدي العالمً للتعلٌم والبحث العلمً والمتضمن :

 دور الجامعات والبحث العلمً فً تطوٌر ثقافة التعلٌم 

 جٌا استٌعاب الجامعات ومواكبة التكنولو 

  تطوٌر الجامعات واكتشاف النوابغ والموهوبٌن 

  مشاركة مصر فً الثورة الصناعٌة الرابعة 
 

 القــــــــــرار
 صورة لألقسام العلمٌة

 
 بخصوص التوصٌة لدي السادة رؤساء الجامعات بما ٌلً :  -90

  إنشاء كلٌات للتعلٌم التكنولوجً داخل الجامعات الحكومٌة 

  إجراء تطوٌر شامال للمناهج الدراسٌة 

  إدراج منهج تكنولوجٌا المعلومات فً جمٌع الكلٌات 
 

 القــــــــــرار
 صورة لألقسام العلمٌة
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بخصوص كتاب وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والمتضمن  -99
موافاه الوزارة ببٌانات السادة أعضاء هٌئة التدرٌس الحاصلٌن علً 
الدكتوراه من قائمة الجامعات المرفقة بكتاب وزارة التعلٌم العالً 

 والبحث العلمً 

 القــــــــــرار
 صورة لألقسام العلمٌة

 
 

 : ما ٌستجد من أعمال : رابعا      

 
 
  .  الواحدة ظهرا  وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تمام الساعة   

 

 

 ،،،،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام

                                                                    

 

 وكيل اللكية

 لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 

 الس يد امحد الس يد معريه أ .د/أ مين

 


