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 اإلدارة العامة لشئون الوحدات  

 ذات الطابع الخاص
 

 

 قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
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 تحت رعاية
 أ.د. محمد عثمان الخشت

 رئٌس الجامعة

 

 إشراف عام
 عبد الصادق أ.د. محمد سامً

 نائب رئٌس الجامعة

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 

 إشراف تنفيذي
 أ.نقٌسة سٌد علً

 مدٌر عام شئون الوحدات ذات الطاٌع الخاص
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 اإلدارة العامة لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص

 نفٌسة سٌد علً        

 مدٌر عام شئون الوحدات ذات الطابع الخاص

إدارة عامة تتبع السٌد أ.د/ نائب رئٌس الجامعة لشئون 

بتقدٌم كافة الخدمات  وتقومخدمة المجتمع وتنمٌئة البٌئة 

واالعمال واالستشارات اإلدارٌة والمالٌة الالزمة لوضع 

بالوحدات والمراكز ذات الطابع نظم لحسن سٌر العمل 

   .مل بها والعمل على حلهاللتغلب على المشاكل والصعوبات التى قد تعوق الع الخاص

 الهٌكل التنظٌمً لإلدارة العامة لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص
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 السادة مدٌري عموم اإلدارة العامة لشئون الوحدات ذات الطابع

 -:الخاص

 حتى تارٌخه( 8102 سبتمبرنفٌسة سٌد علً........)من  . أ

 (8102 اغسطسحتى  8102...)من أكتوبر منى حسن عبادي . أ

 (8102حتى   8102.)من ......منى إسماعٌل............. . أ

 (          8102حتى  8112......)من.......سعد السعٌد المصري . أ

 (8112حتى  0111) من .المحمدي عطٌة ................ . أ

 (0111حتى  0118..)من ..فاطمة الزٌنً................. . أ

 (0118 حتى 0111نادٌة الجندي....................) من  . أ

 (0111حتى  0121..)من .حامد رجب................... . أ
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 اإلدارة العامة لشئون الوحدات ذات الطاٌع الخاص موظفًالسادة 

 بلٌغ إبراهٌم جالل . أ
 مدٌر إدارة االنتفاع بالمنشئات الجامعٌةقائم بؤعمال 

 مصطفى علً حسن محمد الفولً . أ
 أداء الوحدات ذات الطابع الخاصمتابعة وتقٌٌم مدٌر إدارة قائم بؤعمال 

 محمد عبدالفتاح محمد حسن . أ

 عبد الحافظمحمد سعٌد عبدالجواد  . أ

 أ. سماح سالمة أحمد عبدالغنً

 أ. ماجدة عبدالغفار محمد عطاهللا

 أ. ناهد سمٌر عباس محمد

 أ. صفاء فتحً فهمً موسى

 أ. كامل إبراهٌم كامل عبدالفتاح

 عبدالرحمنأ. محمد عبدالرحمن عبدالغفار 

 أ. هناء صبحً محمد إبراهٌم

 أ. نفٌسة عوٌس كامل عوٌس

 أحمد عمر إبراهٌم منصور العامل:

 العامل: رمضان بكري محمد علً 
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 اإلدارة العامة لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص

 وتقومإدارة عامة تتبع السٌد أ.د/ نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌئة البٌئة 

بتقدٌم كافة الخدمات واالعمال واالستشارات اإلدارٌة والمالٌة الالزمة لوضع نظم لحسن سٌر 

للتغلب على المشاكل والصعوبات التى قد تعوق  بالوحدات والمراكز ذات الطابع الخاصالعمل 

   .العمل بها والعمل على حلها

 دارةعلى اإل فاوالً التعر
 بطاقة الوصف الوظٌفً   
 االختصاصات الرئٌسٌة   

 اإلشراف على المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص من الناحٌة اإلدارٌة والمالٌة. -

 اإلشراف على مراجعة المٌزانٌة الخاصة بكل مركز أو وحدة ذات طابع خاص. -

 .مٌزانٌة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص اعتماد -

تكفل استفادة المجتمع المحلً من هذه المراكز والوحدات ذات  التًوضع الخطط  -

 الطابع الخاص.

وضع الخطط التً تكفل حسن سٌر العمل بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص،  -

 والتغلب على الصعوبات التً تعوق تنفٌذ خططها.

 متابعة نتائج تقارٌر تقٌٌم األداء للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص. -

 ٌل لجنة تقٌٌم األداء لمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.تشك -

 ثانٌاً تنقسم اإلدارة الً:
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 إدارة االنتفاع بالمنشآت الجامعٌة ومراكز خدمة المجتمع:

 وتختص بما ٌلً:

 إعداد النظم الحاكمة الستغالل االنتفاع بالمنشآت الجامعٌة لجمهور البٌئة المحٌطة. -

ٌئة المحٌطة كالمكتبات باالنتفاع بالمنشآت الجامعٌة لجمهور التنظٌم وإعداد برامج  -

 الجامعٌة والمالعب وحمامات السباحة.

إعداد وتنظٌم برامج لالستفادة من مركز التدرٌب اإلداري والمهنً لرفع كفاءة  -

 العاملٌن البٌئة المحلٌة.

دار الضٌافة تنظٌم االستفادة لجمهور البٌئة المحلٌة من إقامة الحفالت والندوات ب -

 وقاعة االحتفاالت الكبرى بالجامعة.

إعداد نظام لالستفادة من مطبعة الجامعة فً طبع الجرٌدة المحلٌة للبٌئة والنشرات  -

العلمٌة للباحثٌن والدارسٌن من جمهور البٌئة  ثالعلمٌة وطبع الرسائل والبحو

 المحلٌة.

 

 إدارة متابعة وتقٌٌم أداء الوحدات ذات الطابع الخاص:
 وتختص بما ٌلً:

 إعداد خطط تقٌٌم األداء للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص. -

تقٌٌم أداء األعمال واالشراف على حسن سٌر العمل بالمراكز والوحدات ذات الطابع  -

 الخاص.

تتعلق بحسن سٌر العمل وفقا لما انتهت الٌه تقارٌر  التًإبداء التوصٌات الالزمة  -

 تقٌٌم األداء

تقٌٌم األداء للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك لعرضها على  إعداد تقارٌر -

 المختصٌن.

 .إعداد لجان تقٌٌم األداء للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص -

 بالعملٌات األتٌة:كما تقوم إدارة متابعة وتقٌٌم أداء الوحدات ذات الطابع الخاص 

وتشكٌل مجالس إدارة المراكز  إعداد مذكرات تعٌٌن/تجدٌد مدٌري، ونائبً المدٌر، .0

 والوحدات التابعة إلدارة الجامعة وكلٌاتها ومعاهدها.

 اعتماد محاضر اجتماع مجالس إدارة المراكز والوحدات. .8

% حصة صندوق خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة طبقاً لالئحة اإلدارٌة 2تحصٌل نسبة الـ .2

 لحساب الصندوق.والمالٌة للوحدات والمراكز، وتحصٌل أي إٌرادات أخرى 

 الصرف من حساب صندوق خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.  .2

 الصرف من حساب صندوق مشروعات خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة. .5


