قطبع خدمخ اجملزمغ ورىميخ الجيئيخ
اإلدارح الؼبمخ للمشزوػبد الجيئيخ

الزؤيـــخ إبرازمدورماجلاععةميفماخلدعةماجملؿؿعقةمظؿصؾحمجزءمصاسالم م
مممممممممممممممممممظـفضةمورضىماجملؿؿع.

الزسبلخممممممتؼدؼممخدعةمجمؿؿعقةمممقزةمداخلماجلاععةموخارجفا.م

ثبويب :قوافل اجلبمؼخ للزىميخ الشبملخ وخدمخ اجملزمغ

أوال :حمـــواألميـــخ

تـطؾــــقماظؼواصــــلمداخــــلمأومخــــارجمغطــــالماحملاصظــــة،مبـــــاءمسؾــــىم

تؼومماإلدارةماظعاعةمظؾؿشروساتماظؾقؽقةمم م

االحؿقاجاتماحلؼقؼقةمظؾؿـارقماألطـرماحؿقاجاموتصـق مطاظؿاظي:

وطؾقةماظدراداتماظعؾقامظؾرتبقةمباظؿعـاونم م

*اظؼواصلماظطؾقـة

ععماهلقؽةماظعــــاعةمظؿعؾقــمماظؽؾارمبعؿلم م

*اظؼواصلماظؾقطرؼة .م

صصولمحمــوماألعقةميفماجلاععة،م م

*مضواصلماظصقـدظة .م

وحصـــرمأســـدادماظعؿالماألعقني م

اهلــدفمحتؼققمسالضاتمضوؼةموتعاونمععمعؤدلاتماجملؿؿعمادلدغي

مباجلاععةمموادلـارقماحملقطةمادلرادممحمومأعقؿفممحؿىمؼؿممتػعقلمعشروعمجاععهم
بـالمأعقـةموم تؽـقـ ماجلفـودمظالغؿفـاءمعــنمتعؾـقمماألسـدادماظؼؾقؾـةمادلؿؾؼقـةمباجلاععــةم

*مضواصلماظصـاساتماظصغ ة.ممممممم*ذوىماالحؿقاجاتماخلاصة.
*محمــوماألعقة.

نتائــج المشـــروع

اإلدارح الؼبمخ للمشزوػبد الجيئيخ
أ.د .سؼيـد حييــى ضــو

 متمسؼدمبرتوطولمععماهلقؽةم5م/م11م/م.2014

وؼؿممعنمخالهلاماظؽش موصرفماظدواءم م

 متماظؿعاونماظوثققمععمعرطزمتطوؼرماظؿـؿقة

جماغامععمحتوؼلماحلاالتماحلرجةمإىلمعلؿشػقاتمجاععهماظؼاػرة م
نتائـــج المشـــروع
*اظؿعاونمععمحماصظةماجلقزة م

ظؾرتبقةمظرصعمطػاءةمععؾممحموماألعقةموحصوظهمسؾىم.AOTم
 تؼلــقمماظػؽــاتمادللــؿفدصةميفمحمــوماألعقــةمإىلمثــالثمصؽــاتمأم،مجم،مجممسؾــىم

*اظؿعاونمععمحماصظةمجـوجمدقـاء م

حلبمادلرحؾةماظعؿرؼة.

أ.حممـد امحـد ػلـى

*اظؿعاونمععمجمؾسمأعـاءمعدؼـةماظشقخمزاؼدم م

 عــنمخــاللماظدرادــةمواظعؿــلماتض ـحممأنماظلــؾبماظرسقلــيمحملــوماألعقــةمدــؾبم

مديزػبم املشزوػبد الجيئيخ

*ماظؿعاونمععمحماصظةماالمساسؾقةم–مضاصؾةمحمورمضـاةماظلوؼس م

اضؿصــاديمظــذاممتماظـظــرمظؿعؾــقممادلــرادمحمــومأعقــؿفممحرصــةمأوممصـــاسةمصــغ ةمم

*اظؿعاونمععماجملؾسماظؼوعيمظؾشـؾاجم-ماظؼـرىماألطــرماحؿقاجـاماظؿابعـةم

وبذظكمؼؿمماظؼضاءمسؾىماألعقةمواظؾطاظة.
أ.وجدي جوهز شفيق

مديز إدارحمزبثؼخ رىفيذ املشزوػبد
الجيئيخ

أ.راويب خريي
مديز إدارح ختطيط املشزوػبد الجيئيخ

أ .الفذ يووس حممد

أ.وســـبم ػشد ػجد اجمليد

أ.سحز سيد حسني

إػداد ورىسيق قبػدح الجيبوبد

أ .حممد حممود حسه

 متماصؿؿاحمصصلمظؾؿرحؾةماإلسدادؼةمدلنم

حملاصظةماجلقزةم م

ؼرشبميفمعواصؾةماظؿعؾقممععمبداؼةماظعام م

*ماظؿعاونمععمحماصظةمضـا م

ماظدراديم2013م–م2014بؽؾقةم م
أ.حىبن ػجد الزمحه حممد

أ.دػـــبء مسري امحد

*ماظؿعاونمععمذرطةمضـامظألمسـت م

اظدراداتماظعؾقامظؾرتبقة.

*ماظؿعاونمععمجمؾسمعدؼـةمابومطؾ

 إسدادمرؾؾةماجلاععةموتدرؼؾفممظؾؼضاءمسؾىماألعقةمباإلضاصةمحلصوظهمسؾـىمساسـدم
عاديمعنماجلاععةموعنماهلقؽة.
 متمادلواصؼةمسؾىمصؿحمعرطزمصوريمحملوماألعقةمباجلاععة.
 متمحمومأعقةماإلسدادماظؿاظقة :م

الرؤية المستقبلية
*ممسؿلمعلحمحلصرمسددماألعقنيممبقاصظةماجلقزة .م
م

م

ممبقاصظةماظشرضقة م
الرؤيةالمستقبلية
 ضواصلماألصؽارمواالخرتاساتماظشابةم .م


ضواصلمرساؼةمادللـني .م



ضواصلمصـقةمالطؿشافمادلواػب.
م

أ.مبسن حممد ػجد الظبهز

م*اظؿوسقةماظشاعؾة.

*اظؿشف مواظؿفؿقلمواإلرذادماظزراسي .م

مادلفـقةمظؾؿعؾؿنيمبؽؾقةماظدراداتماظعؾقامم م

وبئت رئيس لشئون خدمخ اجملزمغ ورىميخ الجيئخ

م م

*احلادـبماآلظي.م

وحتؼققمػدفماظؼضاءمسؾىماألعقةممبصرغاماحلؾقؾة م

اهليكــــل اإلداري

م م

م
م

خبمسب :املسح الجيئى

ثبلثب :رشغيل وردريت الطالة أثىبء األجبسح الصيفيخ

تؼـــومماالدارةماظعاعـــةمظؾؿشـــروساتماظؾقؽقـــةمبعؿـــلمحصـــرمدــــوىم

ؼفدفمادلشروعمإىلمحتؼققمسدةماسؿؾاراتم:

-معلاسدةممرالجماجلاععةميفمذغلمأوضاتمصراشفممبشؽلمعـادب .م

ظؾؿكاظػاتموادلكػاتمباحلرمماجلاععىمعـعمبداؼـةماظعـامماظدرادـىم

-متـؿقةمضدراتماظشؾاجموتأػقؾفممظلولماظعؿلمبعدماظؿكرج .م

وسـرضمادلوضــوعمسؾـىمجمؾــسمذــؽونماظؾقؽـةمظالتصــالمباالجفــاتم

-معلـاسدةماظطــالجمشـ ماظؼــادرؼنمسؾـىمإ ــادمعــوردمدخــلمؼلــاسدػمم

اظؿىمظدؼفامادلكاظػاتمظعؿلماظالزممحنومازاظؿفا .م

سؾىمعؿابعةمدرادؿفممواسؿؿادػممسؾىمأغػلفممععـوؼاموعادؼا.م
ماالتصالمباظشرطاتموضطاعماألسؿـالموادللـؿـؿرؼنمواظؾــواموادلراطـزمواظوحداتمذاتماظطابعماخلاصمباجلاععة .م

نتائـــج المشـــروع
اظعؿـلمسؾـىمشـرسمروحمادلشـارطةمظـدىماظطـالجمظؾؿقاصظـةمسؾــىم
ادلـشــاتماجلاععقــةمواظؼضــاءمسؾــىماظلــؾقاتماظؾقؽقــةمواحلػــازمسؾــىم
عظفرماحلظارة م

نتائــج المشـــروع ممممممممماظلــــــواتماظلـابؼــــــة م
م

االػــوام

 1996م

 1997م

 1998م

 1999م

 2000م

 2001م

 2002م

 2003م

 2004م

 2005م

الؼـــدد

 1400م

 1500م

 1200م

 500م

 800م

 1031م

 778م

 865م

 885م

 1200م

م

االػـــوام

 2006م

 2007م

 2008م

 2009م

 2010م

 2011م

 2012م

 2013م

 2014م

 2015م

الؼــدد

 1304م

 1400م

 1449م

 1327م

 1187م

 1305م

 3133م

 1018م

 615م

 380م

الرؤيةالمستتتقبليةسؿــلمضاســدةمبقاغــاتمالحؿقاجــاتمتماظشــرطاتمموضطــاعم

الرؤية المستقبلية
االدؿػادةمعنممجقعمادلكاظػاتماظؿىمختـرجمعـنماجلاععـةمواسـادةم

قطبع خدمخ اجملزمغ ورىميخ الجيئخ
6102

تدوؼرػاممبعرصةماجلاععة م
م
م

أوشطـــــخ دوريــــخ

األسؿــالموادللــؿـؿرؼنمواظؾـــوامواظػـــادلموادلراطــزمواظوحــداتمذاتم
اظطابعماخلاص)مظؿففقزػممظلولماظعؿلمبعدماظؿكرج م

راثؼب  :املؼبرض

ؼؿمماظؿعاونمععممجعقـاتموأغدؼـةماظروتـارىممواالغروؼـلميفمتؼـدؼممخدعـةم
ممقزةمبعؿلمععارضمخ ؼةمبأدعارمرعزؼةمظؾطالجم م

اإلدارح الؼبمخ للمشزوػبد الجيئيخ

نتائــج المشـــروع
 ععرضمعالبسممجعقةمأحؾاءمعصرمم
 ععرضمعالبسمروتارىماظؿقرؼر

www.cu.edu.eg

 ععرضمعالبسماغروؼلماظشرول

المبنى اإلداري شارع ثروت الذور الخامس

 ععرضمعالبسممجعقةموالدمعصر
 ععرضمعالبسمأغدؼةماظروتارىواالغروؼل
 ععرضممجعقةماظصؾحمخ
 غاديماجلقزةمجـــــــاردن
الرؤية المستقبلية
إضاعةمعؼرمداسممظؾؿعارضمبؽاصةمأغواسفامتصـقةم–مطؿبم-ممعالبسم)......مم م
حصولماظطالجمسؾىمعامحيؿاجوغهمادلالبلطوالماظعام م

الرؤيةالمستقبلية
 عؽؿــــبمذوىماالحؿقاجــــاتماخلاصــــةمظؿقلــــنيماخلــــدعاتمظــــذوىم
االحؿقاجاتماخلاصةمباجلاععةمواجملؿؿع م
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