
 المصرية الجامعات رؤساء نواب للسادة السادس الملتقى

 22/5/2122 الموافق األحد يوم المنعقد

 " (وتحديات تجارب) والمجتمع الجامعة"  عنوان تحت

 .طنطا لجامعة العامة اإلدارة بمبنى الجامعة مجلس قاعة:  الملتقى مكان

 بقرار والمعتمد البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون موافقة تم:  الملتقى على الموافقة قرار

 .21/2/2122 حتى والممتدة 9/2/2122 بتاريخ المنعقدة بجلسته  الجامعة  مجلس

 :الملتقى في المشاركين الجامعات رؤساء نواب السادة أسماء

 المجتمـــــــــــع خدمــــــــــة لشئــــــــــــون طنطا جامعة رئيس نائب  ضبعون أحمد محمد/ د.أ

 البيئــــــــــــــــة وتنمية

 خدمــــــــــة لشئــــــون شمس عين جامعة رئيس نائب محمود على سامي جمال/ د.أ

 البيئــــــــــة وتنمية المجتمـــــــــــع

 المجتمـــــــــــع خدمــــــــــة لشئــــــــون الزقازيق جامعة رئيس نائب عاشور باسم محمد/ د.أ

 البيئـــــــــــــة وتنمية

 المجتمـــــــــع خدمــــــــــة لشئـــــــون اإلسكندرية جامعة رئيس نائب الخشن على محمود/ د.أ

 البيئـــــــــة وتنمية

 خدمــــــــــة لشئـــون المنوفية جامعة رئيس نائب الدرعي محمد العليم عبد/  د.أ

 ـــــــةالبيئـــــــــــ وتنمية المجتمـــــــــــع

 خدمــــــــــة لشئــــــــون حلوان جامعة رئيس نائب صقر محمد حسنى ياسر/ د.أ

 البيئــــــــــــــــة وتنمية المجتمـــــــــــع

 المجتمـــــــــــع خدمــــــــــة لشئــــــون الشيخ كفر جامعة رئيس نائب الصياد أحمد جمال/ د.أ

 البيئــــــــــة وتنمية

 المجتمـــــــــــع خدمــــــــــة لشئـــــون المنصورة جامعة رئيس نائب عساف حنا ريموندة/ د.أ

 البيئــــــــــــة وتنمية

 المجتمـــــــــــع خدمــــــــــة لشئـــــــون أسيوط جامعة رئيس نائب جعيص عبده أحمد/ د.أ

 البيئــــــــــــــــة وتنمية

 المجتمـــــــــــع خدمــــــــــة لشئون سويـــف بني جامعة رئيس نائب بسطا رتيب رابح/ د.أ

 البيئـــــــــــة وتنمية



 خدمــــــــــة لشئون الوادي جنوب جامعة رئيس نائب معله خضاري محمود/ د.أ

 البيئــــــة وتنمية المجتمــــــــــع

 خدمــــــــــة لشئــــــون المنيا جامعة رئيس نائب  الحميد عبد السيد أحمد/ د.أ

 البيئــــــــــــــــة وتنميـــــة المجتمـــــــــــع

 المجتمـــــــــــع خدمــــــــــة لشئــون السويس قناة جامعة رئيس نائب شاروبيم جاد كمال/ د.أ

 البيئـــــة وتنميــــة

 خدمــــــــــة لشئـــــــون الفيوم جامعة رئيس نائب صبري التواب عبد الحميد عبد/ د.أ

 البيئــــــــــــــة وتنميــــة المجتمـــــــــــع

 خدمــــــــــة لشئــــون بنها جامعة رئيس نائب   الفتاح عبد كمال أحمد أسامه/ د.أ

 البيئــــــــــــــــة وتنميـــــــــــة  المجتمـــــــــــع

 وتنمية المجتمــع خدمـــة لشئــــون اآلداب كلية وكيل المختار عبد خضر محمد/  د1أ

 سوهـــاج جامعــــــة البيئــــــــــة

 البيئــة وتنمية المجتمــع خدمـة لشئون الرياضية التربية كلية وكيل الشناوى ممدوح/  د1أ

 سعـيد بور جامعة

 :الملتقى فعاليات أسماءهم  األتي السادة من كل حضر كما

 السويس قناة جامعة التمريض كلية عميد       الشهالى حسين/  د1أ

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون التربية كلية وكيل     خضر متولي الباسط عبد/ د.أ

 الزقازيــــــــــق بجامعــــــــــــــة

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون العلوم كلية وكيل السروجي صبري الباسط عبد/ د.أ

 الزقازيــــــــــق بجامعــــــــــــــة

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الهندسة كلية وكيل الحسينى محمد أسامه/ د.أ

 الزقازيـــــــق بجامعــــــــــــــة

 الصناعة تكنولوجيا مركز ومدير الهندسة بكلية األستاذ األرناؤطى سحر./ د

 الزقازيـــــــق بجامعـــــــــــــــــــة

 الخــاص الطابــــــــــــع ذات الوحدات لشئون اإلسكندرية جامعة رئيس نائب مساعد

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون المساعد الجامعة أمين سرحان الدمرداش محمد./ د

 شمس عين بجامعــــــــــة

 الخــــــــاص الطابــــــــــع ذات الوحـــــدات عام مــــــدير الناصر عبد عثمان سمير./ أ

 شمس عـــــــــين بجامعـــــــــة



   : الملتقى فعاليات

 تلك في خاصة الوطن رفعة في ومشاركتها الجامعي للعمل  بريادتها طنطا جامعة من إيمانا 

 عزت عمرو/د.أ السيد رعاية وتحت وفكرية، علمية نهضة تشهد التي الزمن من الحقبة

 اسماعيل فؤاد أحمد هاله/ د.أ والسيدة والتكنولوجيا العلمي والبحث العالي التعليم وزير سالمه

 خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب ضبعون أحمد محمد/ د.أ والسيد طنطا جامعة رئيس

 باستضافة وذلك المصرية الجامعات مع والتنسيق والتنظيم اإلعداد تم. البيئة وتنمية المجتمع

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون المصرية الجامعات رؤساء نواب للسادة السادس الملتقى

 عنوان تحت الجامعة مجلس اجتماعات بقاعة عقد والذى 22/5/2122 الموافق األحد يوم

 .(وتحديات تجارب)  والمجتمع الجامعة

 :اآلتية المحاور خالل من

 .المصريـة للجامعات الذاتية الموارد تنمية -1

 .المصريـة الجامعات تمويل مواجهة في التحديات -2

 .المجتمعيـة االحتياجات تحديد -3

 .المـوارد تنمية في الخاص الطابع ذات الوحدات دور -4

 .التطبيقيـة والبحوث الجامعـة -5

 .والهبات التبرعات لقبول القانونية الجوانب -6

 .الخـاص القطاع بمفهوم الجامعية المستشفيات إدارة -7

 .والجامعــة الخاص القطاع بين الشراكة -8

 طنطا جامعة رئيس نائب ضبعون أحمد محمد/  الدكتور األستاذ السيد رحب اللقاء بداية وقبل

 الحاضرين السادة وقف ثم طنطا جامعة ضيوف بالسادة البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون

 علم إستاذ منسي الدين صالح/  الدكتور األستاذ الفقيد روح على الفاتحة قراءة و حداد دقيقة

  .البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الزقازيق بجامعة العمل فريق ورئيس المتفرغ اإلجتماع

 بالترحيب الجامعة رئيس إسماعيل فؤاد أحمد هاله/  الدكتور األستاذ السيدة قامت ثم •

 فى تساعد توصيات عنه يصدر وأن للملتقى والتوفيق سيادتها النجاح وتمنت الحضور بالسادة

 مما المصرية الجامعات مستوى على البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون بقطاع النهوض

  .القطاع إنشئ أجلها من التى األهداف تحقيق فى يساهم

 خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب ضبعون أحمد محمد/  الدكتور األستاذ السيد قام ثم •

 منذ طنطا جامعة عن مصورة تاريخية ونبذة تسجيلى فيلم بعرض البيئة وتنمية المجتمع



 الجامعى العام خالل بالجامعة البيئة تنمية المجتمع خدمة شئون قطاع إنجازات وكذلك إنشاءها

  ,طنطا جامعة البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع كلمة سيادته ألقى ثم 2122/ 2121

 تمت الملتقى محاور خالل من عمل ورقة عشر بإحدى النواب السادة تقدم وقد  -

 :لآلتى وفقا   مناقشاتها

 جامعة الخشن على محمود/ د.أ  والجامعة الخاص القطاع بين الشراكة األولى الورقـة

 اإلسكندرية

 رؤية) للجامعة الذاتية الموارد تنمية في الخاص الطابع ذات الوحدات دور الثانية الورقة

 المنوفية جامعة  الدرعي محمد العليم عبد/ د.أ (مستقبلية

 محمود/ د.أ البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع أنشطة عن نبذة الثالثة الورقـة

 الوادي جنوب جامعة  معله خضاري

 جعيص عبده أحمد/ د.أ أسيوط وجامعة الخاص القطاع بين الشراكة الرابعة الورقـة

 أسيوط جامعة

 أحمد محمد/ د.أ الجامعية المنشآت لتطوير مركزية لخطة االستراتيجي الفكر الخامسة الورقة

 طنطا جامعة  ضبعون

 جامعة محمود  سامي جمال/ د.أ المصرية للجامعات الذاتية الموارد تنمية السادسة الورقة

 شمس عين

 جاد كمال/ د.أ  الموارد زيادة  الجامعية المستشفيات اقتصاديات عن نظرة السابعـة الورقة

     السويس قناة جامعة  شاروبيم

 باسم محمد/ د.أ الخاص القطاع مع والشراكة المجمعية االحتياجات تحديد الثامنـة الورقة

 عاشور

 الزقازيق جامعة

 كمال أحمد أسامة/ د.أ  البيئة وتنمية المجتمع خدمة تنشيط في الطالب دور التاسعـة الورقة

  بنها جامعة

 الشيخ إبراهيم إيناس/ د.أ  البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع انجازات العاشـرة الورقة

 سعيد بور جامعة

 رتيب رابح/ د.أ بالجامعات الخاص الطابع ذات الوحدات دور عشرة الحادية الورقة

 بسطا

 سويف بني جامعة



 الموافق األحد يوم والنصف الثالثة الساعة حوالي في الملتقى هذا فعاليات انتهت ولقد     

22/5/2122 . 

 :التالية بالتوصيات بالملتقى الصياغة لجنة وأوصت

 بالتعاون الذاتي التمويل بمصادر الخاصة والطرق األساليب تعدد علي العمل   •

 والتعامل الجامعية للمنشآت القصوى االستخدامات دور وتفعيل  الخاص القطاع  مع والشراكة

 .للجامعة الذاتية الموارد تزيد بصورة معها

 المجتمع خدمة قطاع في للدولة القومي الهدف إطار في للجامعات األهداف توحيد   •

 . المجال هذا في اإلستراتيجي بالتخطيط واالهتمام عامة محددة خطة خالل من البيئة وتنمية

 فى الخاص القطاع مع الشراكة) إطار تحت اإلسكندرية بجامعة ندوة بعقد التوصية •

 .)الجامعية المشروعات

 . الخاص الطابع ذات للوحدات الموحدة والمالية اإلدارية الالئحة تطبيق  •

 كل في المنشآت لتلك موحدة واكواد الجامعية للمنشآت االلكترونية خريطة إعداد •

 . للجامعات موحد كيان إلنشاء تمهيدا جامعة

 القضايا في المختلفة الجامعات خبرات لتبادل وذلك اللقاءات هذه عقد في التوسع •

 مجال فى جامعة كل( تجارب) خبرات ونقل ككل العالي والتعليم الجامعات تواجه التي العامة

 .األهداف هذه تطبيق يمكن حتى البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع عمل

 العالي التعليم متطلبات لخدمة للجامعات االستراتيجي الفكر تطوير فى المساعدة •

 . المقبلة المرحلة خالل المجتمع واحتياجات

 المالي النظام تطوير علي والتأكيد  الخاص الطابع ذات والمراكز الوحدات دور تفعيل •

 لزيادة والدفع التامة االستقاللية لها يضمن بما شئونها ادارة على القائمين وتأهيل واإلداري

 . للجامعات الذاتية الموارد

 وخاصة المختلفة المشروعات في والجامعات الخاص القطاع بين الشراكة تشجيع •

 . المستشفيات

 وتنفيذ لتصميم كودات ووضع الجامعية المنشآت علي رقابية هيئة بإنشاء التوصية •

 .الجامعية المنشآت

 الوعي ونشر بالجامعات والتبرعات الذاتية الموارد لتنمية مراكز بإنشاء التوصية •

 المدني المجتمع وهيئات التدريس هيئة وأعضاء والعاملين الطالب بين الذاتي التمويل وثقافة

 .االعمال ورجال



 . الجامعية والمنتجات العلمية األبحاث تسويق مركز إنشاء علي التأكيد •

 شئون لقطاع تبعيتها جعل علي والعمل الجامعية بالمستشفيات الطبية المراكز تشجيع •

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة

 عن للمجتمع الفعلية باالحتياجات وكلياتها الجامعة في العلمي البحث ربط ضرورة •

 .المجال هذا فى كثيرة دراسات وتبنى المجتمعية باالحتياجات واقعية دراسة عمل طريق

 أسوة الجامعة ميزانية من للقطاع مالية حصص العامة الموازنة تضمين ضرورة •

 .القطاع أعمال لتشجيع وذلك العليا والدراسات الطالب بقطاعي

 من االستفادة يتم حتى والجامعة المجتمع بين الشراكة في مصر جامعات بين التعاون •

 .ذلك

 المصرية بالجامعات البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون لقطاع الكترونية صفحة عمل •

 .بالجامعات القطاعات بين التواصل يمكن حتى

 -الجامعية المستشفيات -الجامعية المدن)الجامعة ومنشآت لمباني االقتصادي التشغيل •

 الموارد على االعتماد ظل في امكاناتها من القصوى واالستفادة(  الطالبية غير المنشآت

 .الذاتية

 خدمة شئون قطاع تتبع خاص طابع ذات وحدة الجامعات بكافة المفتوح التعليم جعل •

 . انشائه منذ المفتوح التعليم فكرة به بدأت الذي القانوني للرأي طبقا البيئة وتنمية المجتمع

 

     



 

 

 

 

 


