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 الماادقات - و :  
 

المواا   التادي   لو محضر ا جتماع الساب  المنع د او يوم األحد    
24/0/2106  

 

  ال ــــــرار  
  

  الماادقــة      
 

 
 
  

 ثانٌا الموضوعات :
 



( كرسى جلد وكذا عددد 07رش اإلنتاجٌة بالكلٌة لعمل )بخصوص تكلٌف الو - -1
( أنترٌة ٌحتاج إلعادة  تنجٌدد  وععدداد المياٌسدة التيدٌرٌدة ال لمدة لتلد  1)

 .العملٌة 
  ال ــــــرار   

  

  تم العرل ومناقشة هذا الموضوع  
 

بخصددوص الخبدداو الددوارد مددا مكتددو ناجددو رجددٌن الجامعددة ل ددجوا خدمددة  -2
البٌجة ٌفٌد بؤا مجلدن الجامعدة  دد وابدل بجلسدتن المنعيددة  المجتمع وتنمٌة

علدددً المدددذكرة الميدمدددة مدددا اإلدارة العامدددة ل دددجوا  26/1/2716بتدددارٌ  
خدمة المجتمع ) عدارة  جوا الوحددات ذات البدابع الخداص ( التدً تضدمنت 

 اآلتً :
عٌيددداف العمدددل باليواعدددد المالٌدددة الخاصدددة بمراكدددل الخدمدددة العامدددة بالجامعدددة  -

ٌاتها المختلفة التً ما  ؤنها تإدي علً تآكل موارد المركدل واللٌدادة بدً وكل
الصددرف علددً مكابددؤة البدداو ايول ممددا ٌخددالف مددا ورد بددً الكتددو الدورٌددة 
الواردة ما رجٌن اإلدارة المركلٌة للخبرة المالٌة لدولارة المالٌدة التدً تدن   

 الصرف .
ن اإلدارة المركلٌدة للخبددرة االلتدلا  بتببٌدل الكتدو الدورٌدة الدواردة مدا رجدٌ -

التدً تدن    22/12/2712و  31/12/2712المالٌة لولارة المالٌة بتدارٌ  
نسددو الصددرف وعددد  التجدداول بددً الصددرف علددً اجمددالً ايجددور والمكابددآت 

% ومسددتللمات الت ددعٌل عددا نسددبة 57المنصددربة بددً المركددل عددا نسددبة 
15. % 

ً المكتو االداري بالمركل عد  الصرف باإللدواج وتكرار الصرف للعاملٌا ب -
الذي ٌت  صرف المكابؤة ال هرٌة له  تببٌيا لنص المدادة الث ثدوا مدا  درار 

عا أعمدال أو  37/9/2712( بتارٌ  1111السٌد أ.د/ رجٌن الجامعة ر   )
 خدمات تت  بالمركل .

ٌت  صرف مكابؤة للعاملٌا المعاونٌا عا أعمال بارجة للمركل أو الوحدة بدً  -
" ومربل بٌن ملكرة ولارة المالٌة   ا  المالً عند تولٌع الفاجض .نهاٌة الع

. " 
 

  ال ــــــرار    
  

  تم األطالع و حيط المجلس  لمال     
 

 

بخصددوص الخبدداو الددوارد مددا مكتددو ناجددو رجددٌن الجامعددة ل ددجوا خدمددة  -3
 2770( لسددنة 2المجتمددع وتنمٌددة البٌجددة ٌددنص علددً صددورة الفتددوي ر دد  )

بخصوص مدي جوال تببٌل أحكدا  اليدانوا  2714( لسنة 2) والفتوي ر  
ب دددؤا المنا صدددات والملاٌدددات والجحتدددن التنفٌذٌدددة علدددً  1992لسددنة  29



ايعمال المسندة للوحدات ذات البابع الخاص بالجامعة والذي عنتهدً الدرأي 
   -علً اآلتً :

  لسددنة 29ال ٌجددول تببٌددل أحكددا   ددانوا المنا صددات والملاٌدددات باليددانوا 
والجحتن التنفٌذٌة وتعددٌ تها علدً التعدام ت التدً تجدري وتدت  بدٌا  1992

الجامعة والوحدات ذات البابع الخاص التابعة للجامعة علً التفصٌل الدوارد 
 بمذكرة البحث .

  أا عسناد ايعمال الخاصة بالجامعة والوحدات التابعة لها ما كلٌدات ومعاددد
الخاص التابعة للجامعدة ٌكدوا عدا  ووحدات أخري علً الوحدات ذات البابع

 برٌل التكلٌف بايعمال .

  ال ٌجول للجامعة ووحداتها برح أعمالها عا برٌل منا صات أو ممارسدات
أو غٌر  عال بعدد الرجدوإ علدً الوحددات ذات البدابع الخداص بالجامعدة بالمدا 
أا الوحدة ذات البابع الخاص تسدتبٌع اليٌدا  بالعمدل المبلدوو علدً الوجدن 

لدددوو وبدددنفن الجدددودة وال دددروب المبلوبدددة . " ومربدددل بٌدددن صدددورة المب
 الفتوي " 

 

  ال ــــــرار  
  

  حيط المجلس  لمال     
 

بخصوص ما ورد ما السٌد ا.د/ ناجو رجٌن الجامعدة ل دجوا خدمدة المجتمدع  -4
وموابيددة مددا عدارة  ددجوا الوحدددات ذات البددابع الخدداص  –وتنمٌددة البٌجددة 

مدددع وتنمٌدددة البٌجدددة بجلسدددتن المنعيددددة بتدددارٌ  مجلدددن  دددجوا خدمدددة المجت
التى تضمنت عضابة العاملٌا مدا عدارة  دجوا الوحددات ذات  10/1/2716

البابع الخاص التابعة لدددارة العامدة ل دجوا خدمدة المجتمدع )مدا العداملٌا 
مددا خددارج الوحدددة أو المركددل ( عنددد تولٌددع الفدداجض السددنو  ضددما نسددبة 

ملٌا مددا داخدل وخددارج الوحددة ببيددا  ليددرار %( لمجلدن الددددارة والعدا57)
ومربدددل  12/5/2714( بتدددارٌ  2017السدددٌد ا.د/ رجدددٌن الجامعدددة ر ددد  )

 اليرار. 
  ال ــــــرار  

  

  حيط المجلس  لمال     
بخصددوص المددذكرة الميدمددة مددا عدارة  ددجوا الوحدددات ذات البددابع الخدداص  -5

عددد   ٌددا  بعددض  بدداإلدارة العامددة ل ددجوا خدمددة المجتمددع والتددً تضددمنت
المراكدددل والوحددددات ذات البدددابع الخددداص بالجامعدددة وكلٌاتهدددا بسدددداد نسدددبة 

% لصالح حساو خدمة المجتمع وتنمٌة البٌجة ببيدا ليدرار السدٌد أ.د/ 17ال
) عدا كدل عملٌدة أو  12/5/2714( بتدارٌ   2017رجٌن الجامعدة ر د  ) 

مدة المجتمدع عست ارة أو دورة / برنامج تدرٌبً ( موابية مجلن  دجوا خد
 .  10/1/2716وتنمٌة البٌجة بجلستن المنعيدة بتارٌ  

  ال ــــــرار  



  

  حيط المجلس  لمال     
 

بخصوص ما ورد ما ا.د/ ناجو رجٌن الجامعة ل جوا خدمة المجتمع وتنمٌدة  -6
البٌجة على المذكرة الميدمة ما اعدارة العامة ل دجوا خدمدة المجتمدع )عدارة 

وموابيددة مجلددن الجامعددة المنعيدددة  ت البددابع الخدداص ( ددجوا الوحدددات ذا
التدددى تضدددمنت تيندددٌا صدددرف المكابدددآت الدورٌدددة   26/1/2716بتدددارٌ  

بددالمراكل والوحدددات ذات البددابع الخدداص بالجامعددة وكلٌاتهددا المختلفددة تحددت 
المسمٌات المختلفة وعد  صرف دذ  المكابآت خ ل العا  أو بى نهاٌة العا  

المراكل أو الوحدددة بخدد ف مددا ٌددت  صددربن بيددرارات المددالى عددا أ  عمددل بدد
صادرة ما السدلبة المختصدة عال بعدد العدرض علدى السدٌد ا.د/ ناجدو رجدٌن 
الجامعة ل جوا خدمة المجتمع وتنمٌة البٌجة تمهٌدا  للعرض على السٌد ا.د/  
رجٌن الجامعة للموابية بعد ايب إ على المركدل المدالى للوحددة أو المركدل 

 عٌراداتها . لعد  تؤكل
  ال ــــــرار  

  

  حيط المجلس  لمال     
 

 
 
 
 
 
 
بخصوص ما ورد ما السٌد ا.د/ ناجو رجٌن الجامعة ل جوا خدمدة المجتمدع  - 0

علدددى  وموابيدددةمدددا عدارة الوحددددات ذات البدددابع الخددداص  –وتنمٌدددة البٌجدددة 
مجلدددن  دددجوا خدمدددة المجتمدددع وتنمٌدددة البٌجدددة بجلسدددتن المنعيددددة بتدددارٌ  

 والتى تضمنت الرأي االتى : 10/1/2716
التلا  جمٌع المراكل والوحدات ذات البابع الخاص بالجامعدة وكلٌاتهدا المختلفدة  -

بعيد اجتماعات لمجلن اإلدارة ب كل دور  ومواباتندا بالمحاضدر للمراجعدة 
 تمهٌدا  ل عتماد ما السلبة المختصة .

بالجامعدة وكلٌاتهدا المختلفدة  التلا  جمٌع المراكل والوحدات ذات البابع الخاص -
بعددرض جمٌددع ايعمددال واين ددبة التددى تيددو  بهددا المراكددل والوحدددات ذات 

 البابع الخاص على مجلن اإلدارة التخاذ  رار ب ؤنها . 
التلا  جمٌع المراكل والوحدات ذات البابع الخاص بالجامعدة وكلٌاتهدا المختلفدة  -

تخددداذ  دددرار ب دددؤنها  بدددل بعدددرض الندددواحى المالٌدددة علدددى مجلدددن اإلدارة ال
 اعتماددا ما السلبة المختصة 



التلا  جمٌع المراكل والوحدات ذات البابع الخاص بالجامعدة وكلٌاتهدا المختلفدة  -
بعددد  عددرض المواضددٌع التددى لٌسددت مددا اختصاصددات مجلددن اإلدارة علددى 

 المجلن .
  ال ــــــرار  

  

  حيط المجلس  لمال     
 

د ا. د/ ناجو رجٌن الجامعة ل جوا خدمدة المجتمدع بخصوص ما رود ما السٌ -2
وتنمٌددة البٌجددة  ب ددؤا المددذكرة الميدمددة مددا اإلدارة العامددة ل ددجوا خدمددة 
المجتمددع وتنمٌددة البٌجددة والتددى تضددمنت عددرض التمدداذج المربيددة والخاصددة 
)ببٌدداا اإلٌددرادات والمصددروبات ربددح سددنو  بٌدداا اإلٌددرادات والمصددروبات 

عو ات التى تعول العمدل بدالمراكل والوحددات ذات  هر  ( للتعرف على الم
البابع الخاص بالجامعات وكلٌاتها المختلفة وميترحات الحلول على مجلدن 
 دددددجوا خدمدددددة المجتمدددددع وتنمٌدددددة البٌجدددددة بجلسدددددتن المنعيددددددة بتدددددارٌ  

 والذ   رر اآلتى :  19/11/2714
المو رة نحدو برجاء التنبٌة على السادة المختصٌٌا تحت ع راف سٌادتك  بكلٌتك  

 استٌفاء االمربية ومواباتنا بها  هرٌا  وكل ث ث  هور كما دو موضح .
  ال ــــــرار  

  

  حيط المجلس  لمال     
 

بخصوص الخباو الوارد ما مركل تسدوٌل الخددمات الجامعٌدة ٌفٌدد بنمكانٌدة  -9
التعاوا بٌا مركل تسوٌل الخدمات الجامعٌة بجامعة المنوبٌة ومركل تنمٌدة 
المهارات ورٌادٌدة ايعمدال والتو ٌدف التدابع للمركدل وميدر  كلٌدة اال تصداد 
المنللً ب بٌا الكو  بً العدٌد ما اين دبة والفاعلٌدات علدً النحدو التدالً 

:-   

   اع   مراكل االنتاج والخدمات وال ركات بالمجتمع المحٌب بامكاندات كلٌدتك
الدراسدات المبلوبدة بدً المو رة و ددرتها علدً انتداج وتيددٌ  االست دارات و

 بروإ تخصصها .

   البحددث عددا الفددرص التسددوٌيٌة للخدددمات والمنتجددات التددً تتمٌددل بهددا كلٌددتك
 المو رة بجمٌع صوردا وأ كالها وببيا الحتٌاجات السول .

  معاونة الوحدات اإلنتاجٌة ومراكل الخدمة العامدة التابعدة لسدٌادتك  بدً كابدة
مددددا خدددد ل الدراسددددات والبحددددوث  النددددواحً العلمٌددددة والتببٌيٌددددة وكددددذل 

والم دددروعات البحثٌدددة التببٌيٌدددة والم دددورة الفنٌدددة التدددً ٌيددددمها السدددادة 
أعضدداء دٌجددة التددددرٌن وٌكددوا دور المركدددل بددً ددددذا : التسددرٌل وبعدددض 

 الخبرات ال لمة .

  ععداد كوادر تسوٌيٌة  ادرة علً المنابسة بً تنفٌذ برامج التسوٌل الحالٌدة
 تك  المو رة .والجدٌدة ومنتجات كلٌ



  اإلسدها  بدً ععدداد وتنفٌدذ وتسددوٌل البدرامج التدرٌبٌدة والمعدارض العضدداء
دٌجدددة التددددرٌن ويبدددراد المجتمدددع ومإسسددداتن وتعمدددٌ  الددددورات التدرٌبٌدددة 
المتخصصددة بددً المجدداالت المختلفددة وع امددة الندددوات والمددإتمرات وورش 

 15إلدارة ر د  العمل بدً ابدار الكتداو الددوري للجهدال المركدلي للتن دٌ  وا
بدً  2772لسدنة  4وكتاو دوري ولارة التنمٌة االدارٌة ر د   1920لسنة 

 دذا ال ؤا .
  ال ــــــرار  

  

  حيط المجلس  لمال     
 

جامعددة  –بخصددوص دلٌددل وحدددة عدارة ايلمددات والكددوارث بكلٌددة اآلداو  -17
 المنوبٌة .

  ال ــــــرار  
  

  حيط المجلس  لمال     
 
 

عدارة  ددددجوا  –ا مددددذكرة اإلدارة العامددددة ل ددددجوا خدمددددة المجتمددددع  ب ددددؤ -11
ب ددؤا الن ددر بددى الموابيددة علددى ععددادة  –الوحدددات ذات البددابع الخدداص 

ندى للمراكددل والوحددات ذات البددابع وعدرض تفعٌددل وتن دٌب المو ددع ايلكتر
الخدداص بالجامعددة وكلٌاتهددا المختلفددة لكددل وحدددة علددى حددد  علددى البوابددة 

وموابيددة مجلددن  ددجوا  صددفحة الخاصددة بجامعددة المنوبٌددة اإللكترونٌددة بال
 . 31/2/2716خدمة المجتمع وتنمٌة البٌجة بجلستن المنعيدة بتارٌ  

  ال ــــــرار  
  

  حيط المجلس  لمال     
 

ب دؤا  –ب اا مذكرة اإلدارة العامة ل جوا خدمدة المجتمدع وتنمٌدة البٌجدة  -12
أمددٌا عددا  المجلددن  –د/ أ ددرف حددات  اإلحابددة بالكتدداو الددوارد مددا السددٌد ا. 

بنن اء وحدة بكل جامعة تابعة لناجو رجٌن الجامعة ل جوا  –ايعلى للجامعات 
خدمددة المجتمددع وتنمٌددة البٌجددة أو مركددل الخدمددة العامددة بالجامعددة لتعلددٌ  الكبددار 
لتكددوا حليددة الوصددل بددٌا الجهددود المبذولددة بددى كددل كلٌددة والهٌجددة العامددة لتعلددٌ  

 و وارد بجدول ايعمال .الكبار كما د
  ال ــــــرار  

  

  حيط المجلس  لمال     
 

أمددٌا عددا  المجلددن ايعلددى  –بخصددوص كتدداو السددٌد ا. د/ أ ددرف حددات   -13
ب دددؤا اإلحابدددة بيدددرار المجلدددن ايعلدددى للجامعدددات بجلسدددتن  –للجامعدددات 

بالموابيدددة علدددى ع تدددراح جامعدددة عدددٌا   37/12/2715المنعيددددة بتدددارٌ  
عيددد الملتيددى ايول ليباعددات خدمددة المجتمددع بالجامعددات  ب ددؤا – ددمن 



المصددرٌة تحددت عنددواا أبفددال ال ددوارإ ... الم ددكلة والميترحددات بياعددة 
عبرٌددل   5علددى 2جامعددة عدٌا  ددمن بددى الفتدرة مددا  –المدإتمرات الكبددر  

2716  . 
  ال ــــــرار  

  

  حيط المجلس  لمال     
 
 
 
 
 
 

 

أمٌا عا  المجلن ايعلً  –ف حات  بخصوص كتاو السٌد أ.د/ أ ر -14
ب ؤا كتاو السٌد / رجٌن اإلدارة المركلٌة للتعاوا الثيابً  –للجامعات 

بولارة التعلٌ  العالً مربيا بن كتاو السٌد أ.د / الملحل الثيابً المصري 
ب ؤا " تؤسٌن تعاوا تعلٌمً ما  –ومدٌر المركل بً كانو نٌجٌرٌا 
ودي عمكانٌة عبتتاح بروإ لجامعات  –الفرص بٌا مصر ونٌجٌرٌا " 

 مصرٌة بً نٌجٌرٌا .
  ال ــــــرار  

  

  حيط المجلس  لمال     
 

بخصددوص مددذكرة السددٌد أ./ مدددٌر نيبددة اتصددال مكتددو بددراءات اإلختددراإ  -15
ب ؤا الن ر بً الموابية علً عيد لياءات بدالب و والبداحثٌا  –المصري 

اختراعاته  وحماٌة حيول الملكٌدة  بالكلٌات العملٌة لمساعدته  بً تسجٌل
 له  عا برٌل نيبة اتصال مكتو براءات االختراإ بالجامعة .

  ال ــــــرار  
  

  حيط المجلس  لمال     
 

ب دؤا الن در بدً  –بخصوص مذكرة اإلدارة العامة ل جوا خدمة المجتمدع  -16
د بددً الموابيددة علددً  ٌددا  عدارة التدددرٌو بمتابعددة  ددجوا التدددرٌو التددً تعيدد

مجددال خدمددة المجتمددع ببيددا للوصددف الددو ٌفً المنصددوص علٌهددا مددا  بددل 
 اإلدارة العامة للتن ٌ  واإلدارة بالجامعة . 

 : الرأي- 
تددري اإلدارة ضددرورة تفعٌددل دوردددا بددً مجددال متابعددة الدددورات التدرٌبٌددة 
واإل ددراف علٌهددا  بددل وأثندداء انعياددددا بددً المراكددل والوحدددات ذات البددابع 

معددة وبكلٌاتهددا التددً تيددو  بعيددد دورات تدرٌبٌددة ببيددا للوصددف الخدداص بالجا
الو ٌفً الدارة التدرٌو ولتحيٌل التنسٌل ال ل  مع المراكل والوحدات ذات 
البابع الخداص بعدرض تحيٌدل أ صدً عسدتفادة ممكندة مدا المدوارد الب درٌة 
والتفاعل مع البٌجة المحٌبة وحرصا علً سمعة تلد  المراكدل والجامعدة بدً 

 لها مع جهات خارجٌة . تعام
  ال ــــــرار   



  

  حيط المجلس  لمال     

   -ما ٌستجد ما أعمال :
 
 
   

  . الواحدة  هرا  و د انتهت اللجنة ما أعمالها بى تما  الساعة    
 

                                                                                  
 وكٌل الكلٌة                                                              

ل جوا خدمة المجتمع                                                                      
 وتنمٌة البٌجة

 
       

أ.د/ عبد الناصر عبد                                                   
 الجواد محمد

 


