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 :المجتمع خذمة مجلس ترأسه خالل

 وخطة الخاص الطابع رات الجامعة وحذات عن مفصل تقرير عذادإ: السعيذ

 للعمل مستقبلية

 اجتماع بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور ترأس
 ايمان /الدكتورة بحضور البيئة وتنمية معالمجت خدمة مجمس
 خدمة قطاع عمي المشرفين - البطش ىشام /والدكتور البيطار
 بالجامعة، الخاص الطابع ذات والمراكز والوحدات المجتمع
 المجمس. وأعضاء الجامعة بكميات المجتمع خدمة ووكالء
 الجامعة، أجنحة أحد يمثل والذي المجتمع خدمة قطاع ىميةأ عمي بنيا جامعة رئيس وأكد
 مضيفا   المجتمعي، الجامعة دور ممفيو  تطور وفق نعمل أن ىميةأ  إلى مشيرا  

 من تبدأ الجامعة فسمعة لممجتمع، الجامعة واجية يمثل الجامعي المستشفي نأ
 تجويدىا. عمي والعمل مناسبة بطريقة الخدمة بتأدية مطالبا   مستشفياتيا،

 لمجتمعا من مشاركة يصاحبو أن البد المجتمع لخدمة الجامعة من تحرك أي أن وأضاف
 العمل في المؤسسة ثقافة تطبيق عمي مؤكدا   توافقي، طارإ في العمل خالل من المحمي

  جماعي. بشكل القرارت واتخاذ بالجامعة
 أنواع ثالثة ليإ بالجامعة الخاص الطابع ذات والمراكز الوحدات السعيد /الدكتور وقسم
 ليا استرشادية أخري ووحدات المادي، الجامعة دخل لزيادة تيدف ومراكز وحدات وىي
 وحدات يوجد كما الربح، ليإ تيدف وال الجامعة تكمف ال لمحيطا لممجتمع خدمي دور
 تطل لتيا الجامعة جياتاو  احدي وتمثل مباشرة مجتمعية خدمة تؤدي خاص طابع ذات
 الخدمات استمرار لضمان ميزانيتيا من جزء الجامعة وتستقطع المحيط المجتمع عمي بيا

 لممجتمع. المقدمة
 وحدة لكل األخيرة أشير الثالثة عن داري(ا  و  )مالي مفصل تقرير عدادإب السعيد وطالب
 منيم، كل دارةإل مستقبمية عمل وخطة رؤية وضع مع بالجامعة خاص طابع ذات ومركز
 عمي التأكيد مع تامة ستقالليةإب الوحدات ىذه دارةإل الالزمة الصالحيات منح عمي دا  مؤك
 الوحدات. بتمك النيوض وتحمل مسئوليات يقابميا صالحيات أية أن
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 لمنيوض منيم كل ؤيةلر  طبق ا والمراكز الوحدات لتمك الدعم كل تقديم عمي السعيد وشدد
 حداتالو  تمك من أي بتحول يقبل لن أنو لىإ مشير ا ممكن، عائد أكبر ليإ والوصول بيم

 الجامعة. عمي عبء ليإ الخاص الطابع ذات والمراكز
 بمكتب الجامعة ووحدات داراتا  و  كميات الياتوفع أنشطة بنشر معةالجا رئيس طالب كما

 يجابيات.اإل وتعظيم بالجامعة رتقاءاإل سبيل في المبذول الجيد ظيارإل عالمياإل الجامعة
 ألنشطة عرضا   البطش ىشام /والدكتور البيطار ايمان /الدكتورة من كل قدم جانبيم ومن
 والمشروعات التوعية وحمالت الشاممة القوافل ومنيا البيئة وتنمية الجامعة خدمة قطاع

 البيع ومنافذ المعارض ليإ ضافةباإل المجتمع، لخدمة الكميات فذىاتن التي الصغيرة
 كريمة حياة كمبادرة المختمفة المبادرات في شتراكواإل التكمفة عربس الجامعة لمنتجات
 األمن شروط وتطبيق الخاصة حتياجاتاإل لذوي المقدمة والخدمات مصر يةوصنايع
 المينية. والسالمة

 


