
 

 ات البيئيةاإلدارة العامة للمشروع                                                                                                                                        
1 

  
            

 
 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 

 

 

 

 

 

 فى الفترة من

 ( تارخيهحىت  2010)مايو 

 قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
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 تحت رعايـة

 تشـــحممـد عثمـــان اخل .أ.د
 رئيس اجلامعة

 

 إشـــراف عام

 سعيـــد حيـــى ضـــــوأ.د 
 نائب رئيس اجلامعة

 ية البيئةوتنملشئون خدمة اجملتمع 

 

 إشراف تنفيذي

 حممــد أمحــد على .أ
 مدير عام املشروعات البيئية
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 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 حممد أمحد على حممد احملنكر   

 مدير عام املشروعات البيئية        

 إدارة عامة تتبع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

 يوى وهام لخدمة المجتمع ور حوتنمية البيئة وتقوم اإلدارة بد

 وتنمية البيئة حيث تقوم بتنفيذ خطة القطاع وتطبيق رسالته التى أنشئ من أجلها .

 قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة نبذة عن
الجامعة مؤسسة علمية وتربوية لها دور إشعاعي وتنويري ثقاايي باين لالتعلايا والتلهيا   

األجيااال ليمتااد إلااى ا هتمااام ععلااوم الع اار وعلااوم  واصاا مااع التوجيااه والت قياار والىاار  علااى ت
 المستقب  واحتياجات المجتمع البيئية.  

بنية  وقد زادت رسالة الجامعة يي المجتمع واتسعت وتتم   األدوار الجديدة للجامعات يي
خدمة المجتمع وتنمية البيئاة عان يرياق مجموعاة مان األدوار  على تعبير المجتمع وتطويره وهو

ت احبها أدوار إنتاجية مع مجموعة أدوار استشارية ومجموعاة أدوار تنويرياة وت قيفياة مية الخد
ومن هنا جاء دور الجامعة كمؤسسة تربوية لها دور تنويري ثقايي عى ي يسها يي وضاع خطا  
المشااروعات البى يااة التطبيقيااة لىاا  مشااا   المجتماااع وتنميااة البيئااة يااي المجااا ت المختلفاااة 

 وا جتماعية . –والبشرية  –والبيئية  –راعية والز  –:لال ناعية 

 وتقوم اجلامعة بثالث وظائف كربى عن طريق ثالث قطاعات وهم :  
 : قطاع شئون التعلياا والطااالب.   أوال

 : قطاع الدراسات العليا والبىاوث . ثانيا

 : قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ثالثا
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وح خالل الىقبة األخيرة يهي التاي تقاوم بادور يعاال بوض والوظيفة ال ال ة ظهرت أهميتها
دور الجامعاة كمركاز إشاعاع حيااري وثقاايي يساها  يي خدمة المجتمع وتنمية البيئاة واساتامال

 يي ح  الا ير من المشكالت المجتمعية والبيئية.
 1988  لساانة 1142واسااتجاعة لهااذا الهاادق صاادر قاارار رئاايس مجلااس الااوزراء رقااا ل

نائاب ثالاث لارئيس الجامعاة لشائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة ماع تىدياد يفة عاستىداث وظ
  لسانة  845اخت اصاته، وبناء عليه صادر قارار السايد األساتاد الادكتور رئايس الجامعاة رقاا ل

 بتاوين البناء الوظيفي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 1988

 ميـل التنظيــاهليك
 ةــة البيئـيتنمع وـة اجملتمـاع خدمــلقط
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 -:السادة نواب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 (االنى ــحت 2015........ )من ........... سعيــد حيى ضـــــو .أ.د

 (2015ى ــحت 2013...................... )من  مجال عبد الناصر .أ.د

 (2013ى ــــحت 2008..... )من ....هبـــة نصــــــار ............. .أ.د

 (2008ىت ـــح 2003.......) من .عبد اهلل التطاوى ............... .أ.د

 (2003ى ـحت 2001........) من ......أمحد فؤاد باشـا ........... .أ.د

 (2001ى ـحت 1999....) من ..........أمري إمام ناصف ........... .أ.د

 (1999ى ـحت 1998.......) من .............فتحي السيد سعد .. .أ.د

 (1998ى ـحت 1992.........) من ....حسـنني ربيــــــع ......... .أ.د

 (1992ى ـحت 1990..........) من ...على شعـــــــراوي......... .أ.د

 (1990ى ـحت 1989.........) من .فتحــــي والـــــى ........... .أ.د

 
 



 

 ات البيئيةاإلدارة العامة للمشروع                                                                                                                                        
6 

 -:دارة العامة للمشروعات البيئيةم اإلالسادة مديري عمو

 

 حىت اآلن( 2010.......الفرتة )من ...ى ..............ـد علــــد أمحـــحممأ.

 (2010ى ـحت2008..)من .........د....................ـحممـد مصطفى زايأ.

 (2007ى ـحت 2003.........................)من .د توفيـــــق......ــــد. حممـ

 (2003حىت  1999مــــــدي عطيـــــة ...............................)من أ.احمل

 (1999حىت  1992أ. فاطمــــــة الزينـــى................................)من 

 (1992حىت  1990أ. ناديـــة اجلنــــــدي..................................)من 

 (1990حىت  1989.........................)من ....أ. حامــــد رجـــــــب .....
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 السادة موظفي اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

  سحر سيد حسنيأ. 
 مدير إدارة متابعة تنفيذ املشروعات البيئية

  ــس حممــدــت يونألفأ. 
 املشروعات البيئية ططيختمدير إدارة 

 

 دــاج أمحــد سيــأمحأ.
 

 ــد طــهــرو حممعمأ.
 

 حممــد عبـد الظاهــر مــازنأ.
 

 ــهأمحـــد حممــد طأ. 
 

 ــزت عبـد اجمليــدام عــوسأ.
 

 دعــــاء مسيـــر امحـــد .أ

 
 ــا حممــد يوســفدين .أ
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 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية
بادور ة ار إدارة عامة تتبع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمياة البيئاة وتقاوم اإلد

ع وتنمية البيئة حيث تقوم بتنفيذ خطاة القطااع وتطبياق رساالته التاي أنشائ حيوي وهام لخدمة المجتم
 من أجلها .

 أوال : التعرف على االدارة : 
 بطاقة الوصف الوظيفي

 يخيع للتوجيه العام لنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.  -    
 البيئة. اتوعاإلشراق على األعمال المتعلقة عمشر  -
 اإلشراق على التقسيمات التنظيمية التاععة لإلدارة. -

 وضع النظام الذي يتيح إعداد وتىديد خط  وبرامج المساهمة يى تنمية البيئة. -

تنسيق العم  مع بنك المعلومات لتويير البيانات والمعلومات الالزمة إلجراء الدراسات التىليلية  -
 ديد دور الجامعة يي حلها.لتىديد مشا   البيئة ا قت ادية وا جتماعية وتى

تنسيق العم  مع كليات الجامعة عشلن وضع الخط  البديلة لمعالجة مشاا   البيئاة ال اناعية  -
 خدمية والبشرية وا جتماعية وغيرها من المشا   البيئية.والزراعية وال

 لتنمية يي المجا ت المختلفة.لاإلشراق على وضع الخط  النهائية  -

 رامج التنفيذية الالزمة لتطبيق خط  الجامعة يي تنمية البيئةاإلشراق على إعداد الب -

عة ومع المنظماات المساتفيدة متاععة تطبيق البرامج التنفيذية البيئية عالتنسيق مع كليات الجام -
 يي البيئة.

 القيام عما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة. -
  : وتنقسم اإلدارة العامة للمشروعات البيئية إلى إدارتين همـا
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 :إدارة التخطيط وتنمية البيئة*  
 وتخيع لتوجيه المدير العام للمشروعات البيئية.. وتقوم عاألعمال اآلتية :  
 شراق على العاملين عاإلدارة.اإل -
 اإلشراق على وضع خط  برامج تنمية البيئة. -
 ي المسااااهمة ياااي   اإلشاااراق علاااى تنسااايق العمااا  ماااع كلياااات الجامعاااة وتىدياااد دور الالياااات يااا -
 تنفيذ المشروعات البى ية لخدمة البيئة.   

 لبى يااااة التطبيقيااااة   القيااااام عالدراسااااات التىليليااااة الالزمااااة لتىديااااد مىاااااور خطاااا  المشااااروعات ا -
 التي تساها بها الجامعة لتنمية البيئة.   
 جتماعية.تنفيذ الخط  النهائية للتنمية ال ناعية والزراعية والبيئية والبشرية وا  -
 وضع البرامج التنفيذية الالزمة لتىقيق خط  الجامعة لتنمية البيئة يي مجا ت مختلفة. -
 لتنمية ا قت ادية وا جتماعية يي المجتمع كك .لخط  ا ةتىديد المىاور الرئيسي -
 ا شاااتراع ماااع األجهااازة المىلياااة لتىدياااد دور الجامعاااة ياااي تنمياااة البيئاااة ياااي مجاااا ت لتنمياااة    -
 اإلنتاااااص ال ااااناعي والزراعااااي واألنشااااطة التجاريااااة والخدميااااة وتنميااااة القااااوى البشاااارية  يااااي    
 لخا .المنظمات الىكومية التاععة للقطاع العام وا   
 القيام عما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.  -
 إدارة متابعة تنفيذ مشروعات البيئة: •
 .. وتقوم عاألعمال اآلتية : وتخيع لتوجيه المدير العام للمشروعات البيئية   
 اإلشراق على العاملين عاإلدارة. -

 ى ية .اإلشراق على إعداد وت ميا نظام متاام  لمتاععة تنفيذ المشروعات الب -

ا ستعانة عخبراء الجامعة يي ت ميا الدورات المستندية الالزمة ليب  العم  ياي المشاروعات  -
 البى ية التطبيقية لتىقيق أهدايها المىددة.

التعاون مع كليات الجامعة ويرق العم  واللجان المخت ة لتنفيذ المشروعات البى ية التطبيقية  -
 للوقوق على تنفيذ تلك المشروعات.

راق علاااى إعاااداد الدراساااات التىليلياااة لبياناااات تنفياااذ المشاااروعات عشاااك  دوري وح ااار اإلشااا -
 ها.الم اعب والمشا   التي تواجهها واقتراح الىلول المناسبة لمعالجت

 اإلشراق على السجالت الالزمة لتنفيذ المشروعات المختلفة. -

 ق أهدايها.تقديا المقترحات الالزمة لتطوير المشروعات البى ية التطبيقية وتىقي -

 القيام عما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.  -
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 اإلدارة العامة للمشروعات: جماالت عمل

 محو األمية وتعليم الكبار: -1

و أمية العمال عالجامعة لت ابح : لجامعاة باال أمياة  والماواينين عالمناايق المىيطاة يهدق المشروع مى
 الجمعيات األهليةبها عالتعاون مع الهيئة العامة لمىو األمية وبعض 

 تشغيل الطالب أثناء األجازة الصيفية: -2

 يهدق المشروع إلى تىقيق عدة اعتبارات :

 عشك  مناسب. مساعدة  يالب الجامعة يي شغ  أوقات يراغها •
 تنمية قدرات الشباب وتلهيلها لسوق العم  ععد التخرص. •

تاععاة دراساتها واعتماادها علاى مساعدة الطاالب غيار القاادرين علاى إيجااد ماورد دخا  يسااعدها علاى م •
 أنفسها معنويا وماديا. 

خاااا  ا ت اااال عالشاااركات وقطااااع األعماااال والمسااات مرين والبناااوع والمرا اااز والوحااادات دات الطااااعع ال •
 عالجامعة من أج  تقديا ععض الخدمات وير  العم  المناسبة للطالب.

 قوافل الجامعة للتنمية الشاملة وخدمة المجتمع: -3

  داخ  نطاق المىايظاة أو خاارص نطااق المىايظاة، وت انر القوايا  بنااء علاى ا حتياجاات وتقوم القواي
 الىقيقية للمنايق األ  ر احتياجا وهى كالتالي:

 طبية.القواي  ال •
 القواي  البيطرية. •

 قواي  ال يدلة. •

 التشجير والتجمي  واإلرشاد الزراعي. •

 قواي  ال ناعات ال غيرة. •

 دوى ا حتياجات الخاصة. •

 و األمية.مى •

 التوعية الشاملة. •

 الىاسب اآللي.  •
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 الموسم الثقافي والفني: -4

ارض مالعااس معاا –حفااالت ينيااة  –مىاضاارات  –ويقاادم ماان خاللااه عاادة أنشااطة منهااا : ل ناادوات  •
 سنيما صيفية . –مؤتمرات  –معارض كتب  –للطالب 

لهااا مان خااالل  ماا يقادم ماان خاالل هااذا الموساا ياارح مشاكلة مان مشااكالت المجتماع والعماا  علاى ح •
 يعاليات أسبوع التوعية البيئية. 

 :ومنها داخل الجامعة أو خارجها لية .. ـعالمية ومح ما يطراء على الساحة من أحداث -5

 دولية .و زيارات لشخ يات دات مكانة علمية   -األزمات -بيئية ل الاوارث ال

 

 


