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الباب األول
 السياسات واالجراءات الخاصة

 بقطاع البيئة داخل وخارج

جامعة قناة السويس
1
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 ويتبعه مباشرة التقسيمات التنظيمية االتية
مكتب انئب رئيس اجلامعة ( مبستوى ادارة )0 

 - اإلدارة العامة لشئون خدمة اجملتمع وتتكون من :- 0
أ- ادارة متابعة وتقييم اداء الوحدات ذات الطابع اخلاص 

 -  ادارة املنشأرت اجلامعية لغري الطالب
ب-  االدارة العامة ملشروعات البيئة وتتكون من :0- 

 -  ادارة ختطيط الربامج واملشروعات
 - ادارة تدريب افراد اجملتمع

 - ادارة متابعة املشروعات البحثية التطبيقية
ج-  ادارة االتصـــاالت واملؤمتـــــرات   

 

إدارة مكتب انئب رئيس اجلامعة
لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

سياسة عمل اإلدارة
   تنظيم املقابالت واالجتماعات اخلاصة بنائب رئيس اجلامعة لشئون البيئة واستالم اخلطاابت وعرضها على سيادة 

النائب ، ومتابعة أعمال الصادر والوارد.
إجراءات عمل اإلدارة

• استالم اخلطاابت من اإلدارات املختلفة وتسجيلها بنموذج دفرت اإلستالم .
• مراجعة اخلطاابت من مدير املكتب وعرضهاعلى سيادة النائب لوضع أتشرية ، مث تسجيلها بنموذج دفرت الصادر .

• توزيع الردود بعد أتشرية سيادة النائب على اجلهات املعنية.
• استخدام منوذج الورقة الرمسية املستخدمة يف املكتب للرد على اخلطاابت اليت حتتاج إىل رد .

• متابعة اخلطاابت وحفظها بعد األنتهاء مبلفات احلفظ املخصصة لكل موضوع.

قطاع انئب رئيس اجلامعة
البيئة  وتنمية  اجملتمع  لشئون خدمة 
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النماذج املستخدمه يف إدارة مكتب انئب رئيس اجلامعة
لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

النماذج املستخدمة لتنفيذ النشاط أو العملية (حكومية/ داخلية)0

منوذج رقم (1)0
الورقة الرمسية املستخدمة يف املكاتبات (احلكومية/ داخلية)0
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منوذج رقم (2)0
 منوذج لدفرت الصادر املستخدم يف املخاطبات الداخلية الكرتونيًا
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منوذج رقم (3)0
منوذج  لدفرت الوارد املستخدم يف املخاطبات الداخلية الكرتونيًا
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اإلجراءات املتبعة حلجز قاعة املؤمترات لعمل ( مؤمتر ، ندوة ، حفلة )0  

أ- تقدمي الطلب للسيد أ.د / انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
  للموافقة بعد االتفاق مع مدير اإلدارة على املواعيد حىت ال يتعارض مع حجز آخر

ب- مراجعة املوافقة واالتفاق مع العميل على برانمج اليوم وطبقا للتأشرية  
ج- تنفيذ العمل املطلوب ( مؤمتر ، ندوة ، حفلة ) ومتابعة التنفيذ إبمتام اخلدمة

د- أمتام اخلدمة وحصر ما مت استخدامه لتحصيل الرسوم
ذ- أعداد مطالبة مبا مت استخدامه فعليا من قاعات أو أجهزة وإمتامه بعمل أمر التوريد 

ىف حال السداد نقدا أو تسليم العميل مطالبة ىف حالة السداد بشيك أو عن طريق الدفع 
االلكرتوين  

  اإلجراءات املتبعة حلجز قاعة املؤمترات لعمل ( مؤمتر ، ندوة ، حفلة )0

 

 البدايــــة

 االتفاق مع العميـــل على الموعد المناسب لتقديم الخدمة بحيث ال يتعارض مع عمل آخر

تقديم العميل طلب للسيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
-  للموافقةمراجعة الموافقة واالتفاق مع العميل على برنامج اليوم 

 

 النهاية

أتمام تقديم الخدمة بكفاءة عالية ثم تحصيل الرسوم بناءا على ما تم استخدامه فعليا ويتم التوريد 
 وتسليم اإليصال للعميل

مراجعة املوافقة واالتفاق مع العميل على برانمج اليوم
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إدارة االتصاالت واملؤمترات
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إدارة االتصاالت واملؤمترات

سياسة عمل اإلدارة
االتصال املباشر والغري مباشر وإدارة وتنفيذ الندوات واملؤمترات وورش العمل

إجراءات عمل   
• تقوم إدارة االتصاالت واملؤمترات بتنفيذ العمل املنوط هبا من ندوات ومؤمترات وورش عمل واإلشراف عليها.

• اذا كان العمل مقرتح من قبل اإلدارة ختتص اإلدارة إبعداد مقرتح واهلدف منه وعرضها مبعرفة مدير اإلدارة على السيد 
أ.د/ انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة لبيان الرأى واالعتماد إما ابملوافقة أو اإلرجاء أو عدم املوافقة  

• اذا كان العمل ضمن اخلطة السنوية أو مقرتح من إحدى الكليات ختتص اإلدارة ابستالم مذكرة  املوضوع معتمدة مبوافقة 
أ.د/ انئب رئيس اجلامعة مبعرفة املوظف املختص .

يف حالة االعتماد ابملوافقة من أ.د/ انئب رئيس اجلامعة على العمل ابلبند 1،2 تتبع اإلدارة اخلطوات التالية: 
• ختتص اإلدارة بعرض مذكرة على أ.د/ انئب رئيس اجلامعة ابلدعم املطلوب لتنفيذ العمل حسب الالئحة املوضحة 

واملعتمدة .
• بعد موافقة أ.د/ انئب رئيس اجلامعة على الدعم يتم حتويل املذكرة لإلدارة املالية مبذكرة متضمنة نوع العمل وقيمة الدعم 

واسم وصفة من يستخرج ابمسه الدعم. 
• ختتص اإلدارة ابالتصال ابلكليات املعنية واملستهدفة داخل اجلامعة واعداد املكاتبات للمعنيني واجلهات املستهدفة خارج 

اجلامعة مبيعاد ومكان تنفيذ العمل وكذا اجلهات األمنية واإلعالمية.
• ختتص اإلدارة مبعرفة املختص حبجز قاعة التنفيذ وعمل الدعاية واإلعالن ( الفتات – بنرات – دعوات - مطبوعات ).

• ختتص اإلدارة بواسطة املختص بتجهيز وجبات الضيافة من بريك ومشروابت وما يتطلب من ذلك.
• إعداد برانمج العمل وكشوف تسجيل احلضور ومتابعة تنفيذ العمل طوال فرتة االنعقاد وكتابة تقرير والتوصيات الصادرة 

عنه وعرضها على أ.د/ انئب رئيس اجلامعة. 
• ختتص اإلدارة بواسطة السيد/ مدير اإلدارة بعرض مذكرة على السيد أ.د/ انئب رئيس اجلامعة لطباعة دليل مبا مت تنفيذه 

من ندوات ومؤمترات وورش عمل خالل العام اجلامعي. 
• بعد موافقة أ.د/ انئب رئيس اجلامعة يتم طباعة دليل الندوات واملؤمترات ابألعمال اليت نفذت خالل العام اجلامعي وتوزع 

على كليات اجلامعة املختلفة واملستهدفني من األعمال واملهتمني هبا لالستفادة منه. 
• يف حالة عدم املوافقة على العمل ابلبند 1 ، 2 يتم حفظ العمل.  
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 النماذج املستخدمة يف
إدارة االتصاالت واملؤمترات

مذكرة للعرض علي
السيد األستاذ الدكتور/ انئب رئيس اجلامعة

لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

ابإلشارة إيل ما ورد إلينا من كلية...............................
بشأن ندوة بعنوان ...........................................      

ابإلشارة إيل موافقة جملس اجلامعة جبلسته بتاريخ   /    /    يف شأن صرف دعم مايل للندوة وقدرة................ جنية      
( فقط ...................... جنيها ال غري )0 .

لـذا نرجـو املـوافقـة عـلي مبلـغ الدعـم علي أن يستـخرج الشيـك  أبسـم السيد / .....................0

واألمر مفوض لسيادتكم ،،،0
                                                                                                                                                      
     مدير إدارة                    

                                                                                                                                                      
           

                  االتصاالت واملؤمترات         
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إدارة ختطيط الربانمج واملشروعات
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 إدارة ختطيط الربامج واملشروعات
 ابإلدارة العامة ملشروعات البيئة

سياسة عمل اإلدارة
القيام بقوافل اإلصحاح البيئي (بشرية ، بيطرية ، إرشاد زراعي ، ندوات تثقيفية ، متريض ، تربية وصرف العالج 

الالزم ابجملان)0.

إجراءات عمل اإلدارة 
• يتم خماطبة احملافظني من قبل رئيس اجلامعة و انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة والسيد 

األستاذ مدير عام مشروعات البيئة لتحديد األماكن املناسبة لتنفيذ القوافل يف املناطق األكثر احتياجاً . 
• يقوم مدير اإلدارة بعمل اخلطة اخلاصة ابلقوافل ابلتنسيق مع مدير عام مشروعات البيئة بناءاً علي األماكن 

املقرتحة من قبل احملافظات ويتم عرضها علي جملس البيئة مث اعتمادها من جملس اجلامعة . 
• تقوم إدارة ختطيط الربامج واملشروعات بعد موافقة جملس البيئة بعمل السلف اخلاصة بشراء األدوية البشرية 

والبيطرية واملبيدات الزراعية وكذلك سلف خاصة بوجبات غذائية خاصة ابلقوافل ألعضاء هيئة التدريس والعاملني 
واإلداريني القائمني علي تنفيذ القوافل. 

• يقوم مدير إدارة ختطيط الربامج واملشروعات مبخاطبة الكليات املشاركة يف القوافل وهي  :                          
( كلية الطب البشري ـ الطب البيطري ـ طب األسنان ـ الزراعة ـ التمريض ـ الصيدلة ـ الرتبية) وذلك لرتشيح أعضاء 

هيئة التدريس املشاركني يف القوافل.
• يقوم مدير إدارة ختطيط الربامج واملشروعات بعمل جلان لشراء األدوية واملستلزمات اخلاصة ابلقوافل. 

• يقوم املدير العام ومدير إدارة ختطيط الربامج واملشروعات مبخاطبة مديرايت الصحة والزراعة والطب البيطري 
ورؤساء األحياء إلبالغهم ابملواعيد احملددة ابلقوافل يف كل حمافظة حيت يتم اإلعالن عن القافلة لزايدة عدد 

املستفيدين منها .
• يقوم مدير إدارة ختطيط الربامج واملشروعات إبرسال خطاابت للكليات إلبالغ السادة أعضاء هيئة التدريس 
ابملوعد احملدد لكل قافلة وذلك حسب بعد املسافة وكذلك يتم االتصال هبم تليفونياً قبل القافلة بـ 24 ساعة 

لتذكريهم مبوعد القافلة. 
• يقوم أخصائي اإلدارة بتوقيع األطباء وأعضاء هيئة التدريس املشاركني يف القافلة يف كشف التوقيع يف يوم القافلة 

وذلك لتحديد وصرف املكافأة اخلاصة ابلقوافل .
• يف اليوم احملدد للقافلة يتم الذهاب ملكان القافلة للسادة أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف القوافل ويقوم 

األخصائيني بتحديد أماكن عمل السادة األطباء ويتم الكشف على أهايل القرية من قبل األطباء وكتابة العالج 
الالزم لكل حالة يف روشتة خاصة وبعدها يقوم الصيديل بصرف العالج ابجملان من خالل صيدلية القافلة .

• يقوم األطباء بكتابة التقرير اخلاص بكل قافلة يوضح فيه عدد احلاالت اليت مت الكشف عليها واألمراض اليت 
يعاين منها كل منهم .

• يقوم السيد املدير العام بعرض لتقرير القافلة على السيد أ.د/انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية 
البيئة .
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النماذج املستخدمة يف
 إدارة ختطيط الربامج واملشروعات
ابإلدارة العامة ملشروعات البيئة

                                                       
جواب ترشيح أعضاء هيئة التدريس

         
             جامعة قناة السويس   

    قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
       إدارة ختطيط الربامج واملشروعات

             السيد األستاذ الدكتور/

حتية طيبة وبعد ......0

    استمرار للتعاون املشكور بني كليتكم املوقرة وقطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة يف جمال قوافل      
    برجاء التكرم ابختاذ ما ترونه مناسب حنو التنبيه على السادة أعضاء هيئة التدريس املرشحني ابلقافلة يوم ........                  

املوافق   /   /     20م  واحلضور يف متام الساعة ................. للذهاب إىل قرية.............     حي ............ 
حمافظة .........وهم :-0

برجاء التكرم ابلتنبيه على السادة األطباء املرشحني بضرورة االلتزام مبواعيد القافلة أو ترشيح بديل .

واإلدارة إذ تشكر حسن تعاونكم الصادق معها ،،،

                                                           
                                                                 مدير عام مشروعات البيئة 
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خطاابت لرؤساء األحياء
        

            
            جامعة قناة السويس

قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
  إدارة ختطيط الربامج واملشروعات

السيد املهندس/ رئيس حي .............
           مبحافظة ....................

حتية طيبة وبعد ،،،،،

يف إطار دور جامعة قناة السويس يف خدمة اجملتمع وتنمية البيئة من خالل قوافل اإلصحاح البيئي لليوم الواحد لعام     
      /

نتشرف إبحاطة سيادتكم أبن قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ابجلامعة بصدد تنفيذ خطة قوافل اإلصحاح 
البيئي وتشمل ختصصات (طب بشري بتخصصاته (ابطنة ، أطفال ، عظام ، جلدية ، مسالك ، طب أسرة ، جراحة 
، نساء) ـ طب بيطري ـ طب أسنان ـ إرشاد زراعي ـ صيدلة ـ متريض ـ تثقيف صحي ـ  تربية) مع صرف العالج ابجملان 

على النحو التايل :

لذا نرجو التكرم ابختاذ ما ترونه مناسب حنو إخطار اجلهات املسئولة مبواقع العمل املقرتحة وإخطار اجلهات األمنية 
إلختاذ التدابري الالزمة لعمل هذه القوافل إبخطار :-

1. مدير الوحدة الصحية .

2. مدير الوحدة البيطرية .

3. مدير اجلمعية الزراعية .
وذلك للوصول إىل أقصى استفادة من عمل هذه القوافل يف املناطق األكثر احتياجاً وإفادة اجلامعة بذلك حىت ميكن 

التواصل معهم .
شاكرين ملعاليكم اهتمامكم الكرمي ودعمكم الصادق .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام ،،،،

مدير عام مشروعات البيئة  مدير اإلدارة                         
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جـامـعة قنـــاة الســـويس قطــــاع شئــــون البيئـــة

خطاابت للكليات املشاركة
       
       

            جامعة قناة السويس
قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

  إدارة ختطيط الربامج واملشروعات

السيد األستاذ الدكتور/ وكيل كلية ..........
لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

حتية طيبة وبعد .....

نتشرف إبحاطة سيادتكم بقيام قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بتنظيم قوافل اإلصحاح البيئي للفصل الدراسي 
األول لعام     /       عن الفرتة من   /  /   20م وحىت    /   /   20م على النحو التايل :

لذا يرجى التكرم برتشيح أحد السادة أعضاء هيئة التدريس بكليتكم املوقرة يف التخصصات اآلتية :-
(ابطنة ـ أطفال ـ نساء وتوليد ـ جلدية ـ عظام ـ طب أسرة ـ مسالك ـ جراحة ـ رمد ـ أنف وأذن) للمشاركة يف أعمال هذه 

القوافل

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،،

                                                                            انئب رئيس اجلامعة 
                                                              لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

                                                                 
                                                                     أ.د/
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع شئــــون البيئـــة

كشوفات التوقيع
       

            
         جامعة قناة السويس

قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
  إدارة ختطيط الربامج واملشروعات

  كشف أبمساء أعضاء هيئة التدريس
املشاركني بقافلة اليوم الواحد بتاريخ    /    /       20 م

                                                                  املشرف اإلداري للقافلة
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جـامـعة قنـــاة الســـويس قطــــاع شئــــون البيئـــة

روشتـــــــــــــــــــــة
       

           جامعة قناة السويس          اسم املريض:............................
قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة                              الســـــــــــن : ...........................
  إدارة ختطيط الربامج واملشروعات           العنـــــــوان : ...........................
        قوافل اإلصحاح البيئي             التاريـــــــخ : ...........................

التشخيص
................................................................................................................
................................................................................................................

..........................................................................................

العالج املنصرف
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

......

   مسئول صرف األدوية                الطبيب املعاجل
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع شئــــون البيئـــة

التقرير اخلاص بكل قافلة
        

          
        جامعة قناة السويس

قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
  إدارة ختطيط الربامج واملشروعات

حمافظة : ............................. 
مدينـــة : .............................                     

قرية/عزبة: ..........................
                

                الفوج ................... خالل الفرتة من ......... إىل ...................
                                       عمل كلية .........................
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جـامـعة قنـــاة الســـويس قطــــاع شئــــون البيئـــة

إدارة متابعة املشروعات البحثية
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع شئــــون البيئـــة

إدارة متابعة املشروعات البحثية والتطبيقية
ابإلدارة العامة ملشروعات البيئة 

سياسة عمل اإلدارة
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التقدم أبحباث ختدم اجملتمع والبيئة.

إجراءات عمل اإلدارة -
• يقوم املختص بتجميع األحباث العلمية من املتقدمني وكتابة بيان ابألمساء .

• يقوم مدير اإلدارة التنسيق مع مدير عام مشروعات البيئة للعرض على ا.د/ انئب رئيس اجلامعة 
• يقوم انئب رئيس اجلامعة بتحديد موعد إلجتماع اللجنة للتحكيم ىف اجلوائز والتمويل .

• يقوم املختص بتوزيع استمارة استبيان على اجلهات املستفيدة من البحث لتقييم البحث أو املشروع 
الذى خيدم البيئة و اجملتمع .

• تقوم اللجنة العليا برائسة أ0د/ انئب رئيس اجلامعة و السادة أعضاء هيئة التدريس بتقييم البحوث 
بإلعالن عن الفائزين واستخراج استمارة ( مكافأة ) ابسم الفائز.

• يقوم املختص بتسليم كراسة اقرتاح املشروع البحثى للراغبني ىف االشرتاك مبشروعات التمويل حيث 
يقوم الباحث بكتابة خطوات ومراحل املشروع ويتم توزيعها على اللجنة للتقييم .

• يقوم املختص بتجميع وطباعة دليل البحوث التطبيقية ىف هناية كل عام ويقوم مدير اإلدارة بتوزيعها 
على اجلهات املعنية .
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جـامـعة قنـــاة الســـويس قطــــاع شئــــون البيئـــة

النماذج املستخدمة يف
إدارة متابعة املشروعات البحثية والتطبيقية 

 ابإلدارة العامة ملشروعات البيئة
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع شئــــون البيئـــة

إدارة تدريب أفراد اجملتمع
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جـامـعة قنـــاة الســـويس قطــــاع شئــــون البيئـــة

إدارة تدريب أفراد اجملتمع 
ابإلدارة العامة ملشروعات البيئة

سياسة عمل اإلدارة
إعداد وتنفيذ الربامج التدريبية خلدمة اجملتمع .

إجراءات عمل اإلدارة 
• خطاب موجه من األستاذ الدكتور / انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ملشاركة الكليات ابخلطة 

اجلديدة .
• جتميع الربامج اليت مت ترشيحها من الكليات ابإلضافة للمقرتح من استبيان الرأي ابخلطة السابقة.

• يتم عمل اخلطة اجلديدة واعتمادها من األستاذ الدكتور/ انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة لتنفيذها .
• يتم خماطبة الكليات بتحديد املدربني وميعاد انعقاد الربانمج.

• يتم مراسلة اجلهات املستفادة هبذة الربامج إلرسال الرتشيحات ابملتدربني .
• إرسال خطاب لألمن مبيعاد الربانمج للسماح للسادة املتدربني ابلدخول .

• يتم ملء منوذج تعارف للسادة املدربني ويسجل فيه عدد الساعات الفعلية للعمل .
• يتم توقيع السادة املتدربني بكشف حضور وانصراف خاص ابلربانمج .

• يتم ملء   منوذج تعارف للسادة املتدربني وتقييم الربانمج التدريىب .
• يتم عمل تقرير عن الربانمج التدرييب وكشف أبمساء السادة احلضور وجهات عملهم .

• يقوم مدير إدارة التدريب يف هناية الربانمج بعمل تقرير عن الربانمج التدرييب .
• يتم ارسال خطاابت للجهات املشاركة يفيد حضور السادة املتدربني للربانمج وذكر السلبيات ان وجد من املتدربني .

• يتم نسخ اسطوانة لكل من السيد االستاذ الدكتور / انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ومدير عام 
االدارة العامة ملشروعات البيئة هناية كل ترم ابلربامج الىت مت تنفيذها .
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع شئــــون البيئـــة

النماذج املستخدمة يف 
إدارة تدريب أفراد اجملتمع 

ابإلدارة العامة ملشروعات البيئة

وثيقة تعارف للمدرب
برانمج تدرييب رقم (                    )

يف الفرتة من      /     /         20 حىت    /    /       20  

• اسم املدرب:ـ......................................................................................
• الدرجة العلمية:ـ...................................................................................

• الكلية والقسم التابع هلم :ـ...................................................................
• تليفون العمل:ـ.............................احملمول:ـ...........................................

• الربيد االلكرتوين:ـ.................................................................................
• اجملاالت اليت ميكن أن حياضر فيها مستقبال :ـ..............................................

............................................................................................................  
................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

• عدد ساعات التدريب:ـ
    اليوم األول:ـ  .......:....... اليوم الثاين:ـ .......:....... اليوم الثالث:ـ  .......:.......

               اليوم الرابع ........:......  اليوم اخلامس ....... : ......

املشرف علي الدورة

(                        )
                                         رئيس القسم

(                            )                                   
                                                                        توقيع املدرب

(                       )                                                                   
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جـامـعة قنـــاة الســـويس قطــــاع شئــــون البيئـــة

استمارة تعارف للمتدربني وتقييم دورة تدريبية 
Dating and Evaluate the training course form

*********************************
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع شئــــون البيئـــة

كشف أبمساء السادة املتدربني
يف الربانمج التدرييب حول (                                 )

يف الفرتة من  /    /          20  حىت   /     /        20  م
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جـامـعة قنـــاة الســـويس قطــــاع شئــــون البيئـــة

 كشف حضور وانصراف
السادة احلضور ابلربانمج التدرييب حول (                              )

يف الفرتة من    /     /  20   حىت    /       /    20م
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع شئــــون البيئـــة

تقرير عن الربانمج التدرييب حول
(                                     )
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جـامـعة قنـــاة الســـويس قطــــاع شئــــون البيئـــة

تقرير عن

الربامج التدريبية الىت مت تنفيذها للعام اجلامعي       -20         20م
***********

البرامج التي لم تنفذ
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع شئــــون البيئـــة

منوذج خطاب لالمن مبيعاد الربانمج للسماح
 بدخول املتدربني

  
السيد العميد / مدير عام امن اجلامعة

                                              حتية طيبة .... وبعد

   تتشرف إدارة تدريب أفراد اجملتمع  قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة أن تعلن عن تنفيذ الربانمج 
التدرييب حول :-

(                                      )
وذلك يومي               املوافقني     /     /   20  م  بقاعة إدارة تدريب أفراد اجملتمع خلف قاعة 

االحتفاالت الكربى ابجلامعة اجلديدة وذلك يف متام الساعة التاسعة صباحا .

برجاء التكرم ابلتنبيه حنو تسهيل الدخول للسادة املتدربني احلاضرين من خارج اجلامعة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحرتام ،،،
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جـامـعة قنـــاة الســـويس قطــــاع شئــــون البيئـــة

منوذج موجه للمصاحل احلكومية يفيد حبضور
السادة املتدربني

   السيد االستاذ /

نتشرف ابالحاطة أبنه ىف اطار نشاط جامعة قناة السويس من خالل ادارة تدريب أفراد اجملتمع بقطاع خدمة اجملتمع قد مت 
تنفيذ :-

الربانمج التدريىب حول (                                       ) ىف الفرتة من    /      /      20م .
وبناء على ترشيح سيادتكم قد شارك ىف الربانمج كال من :

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

10-
وقد اعطيت هلم هذه االفادة لتسليمها طرفكم الختاذ الالزم .

وتفضلوا بقبول وافر االحرتام ،،،،،،،
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع شئــــون البيئـــة

إدارة املنشآت اجلامعية الغري طالبية
ابإلدارة العامة لشئون خدمة اجملتمع

سياسة عمل اإلدارة
القيام ابملؤمترات والندوات واحلفالت جبامعة قناة السويس

إجراءات عمل اإلدارة 
عند ورود خطاب املوافقة ابستخدام القاعة يتم  : -

• مراجعة املوافقة واالتفاق مع العميل على برانمج العمل املطلوب .
يقوم مدير اإلدارة مبخاطبة اجلهات املعنية وهي :-

• اإلدارة اهلندسية ملتابعة أعمال الصيانة من الكهرابء والتكييف ومياه وغرف الطلمبات اخلاصة ابحلريق وكذلك 
إدارة أمن اجلامعة إلرسال أفراد األمن للتواجد ابلقاعة من الداخل واخلارج أثناء العمل لتأمني احلضور واملكان .

جتهيز القاعة وملحقاهتا وإعدادها الستقبال العمل :-
• الفين ويشمل املايكات واإلضاءة األجهزة املطلوب استخدامها من داات شو أو شاشات أو كامريات .

• الفندقي من أعداد القاعات والرتبيزات اخلاصة ابستقبال الضيوف وكذلك جتهيز األدوات الالزمة واملستخدمة 
مثل الرتامس والسرفيس وجتهيز املنصة .

• بعد األنتهاء من تقدمي اخلدمة بكفاءة عالية يتم حتصيل الرسوم بناءًا على ما مت استخدامه فعليا نقدا يتم توريده 
وتسليم اإليصال للعميل أو بشيك أو تسليم مطالبة للعميل ىف حالة الدفع اآلجل.
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جـامـعة قنـــاة الســـويس قطــــاع شئــــون البيئـــة

إجراءات العمل ابملراكز والوحدات التابعة
لإلدارة العامة لشئون خدمة اجملتمع إبدارة املنشآت الغري طالبية               

( قاعة املؤمترات ) 

• االتفاق مع مدير املركز أو الوحدة أو اإلدارة على تقدمي اخلدمة  .
• تقدمي الطلب للسيد أ . د / انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة .

• يصل الطلب ملدير املركز أو الوحدة .
• تقدمي اخلدمة من قبل مديري املراكز والوحدات .

• إعداد مطالبة .
• عمل أمر توريد للحساابت اخلاصة .
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع شئــــون البيئـــة

النماذج املستخدمة يف
إدارة املنشآت اجلامعية الغري طالبية
ابإلدارة العامة لشئون خدمة اجملتمع

خطاب موجه للجهات املعنية
                  

     
السيد األستاذ/ 

حتية طيبة وبعـــــد.......
نتشرف أبن حنيط سيادتكم علما أبنه .................................... 

لذا برجاء من سيادتكم التكرم ...............................................................................

............................................................................................................
.............

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق األحرتام وعظيم األمتنان ......

                                                                        مدير اإلدارة  
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          جامعة قناة السويس 
     إدارة املنشأت الغري طالبية 

  قاعة املؤمترات                                                          

السید الفاضل المهندس / مدير عام اإلدارة العامة للشئون الهندس�ة
                                          حتية طيبة وبعد ...............

نتشرف أبنه حنيط سيادتكم علماً أبنه سوف تقام ( ندوة – مؤمتر ) بقاعة اإلحتفاالت الكربي بعنوان :-

اتبعة /                         وذلك يوم            املوافق     /      /       20م

 لذا برجاء من سيادتكم التكرم ابلتبيه إبختاذ الالزم حنو التكييف املركزي والتيار الكهرابئي  وغرفة طلمبات املياه 
اخلاصة ابإلطفاء الذايت وكذلك عدم إنقطاع املياه خالل ذلك اليوم .          

                      ونشكركم علي حسن تعاونكم الصادق معنا
                 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق اإلحرتام وعظيم اإلمتنان

رئيس القسم         

                                                                         مدير عام قاعة املؤمترات
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   جامعة قناة السويس     
إدارة املنشأت الغري طالبية 

     قاعة املؤمترات                                                          
-----------------------------------------------------

السید الفاضل المهندس / مدير عام األمن الجامعي 
                        حتية طيبة وبعد ...............

نتشرف أبنه حنيط سيادتكم علماً أبنه سوف تقام ( ندوة – مؤمتر ) بقاعة اإلحتفاالت الكربي بعنوان :-

اتبعة /                         وذلك يوم            املوافق     /      /       20م

لذا برجاء من سيادتكم التكرم إبصدار تعليماتكم لتأمني القاعة من الداخل واخلارج خالل هذا اليوم .
ونشكركم علي حسن تعاونكم الصادق معنا

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق اإلحرتام وعظيم اإلمتنان

رئيس القسم         

                                                                         مدير عام قاعة املؤمترات   
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إدارة متابعة وتقييم أداء الوحدات ذات الطابع اخلاص
ابإلدارة العامة لشئون خدمة اجملتمع

سياسة عمل اإلدارة
وضع نظام ملتابعة وتقييم أداء الوحدات ذات الطابع اخلاص جبامعة قناة السويس.

إجراءات عمل اإلدارة 
• يقوم املوظف املختص إبعداد خطاب معتمد من مدير اإلدارة واملدير العام موجه إيل مدير الوحدة.

• يقوم املوظف املختص بتجميع البياانت من الوحدات وإدخاهلا علي الكمبيوتر إيرادات حمصله حيث يتم 
جتميع اإليرادات احملصلة اخلاصة ابلوحدة. 

• يقوم املوظف املختص إبدخال البياانت اخلاصة ابلوحدة إيرادات جاري حتصيلها حيث يقوم إبدخال 
اإليرادات اليت سوف يتم حتصيلها .

• يقوم املوظف املختص إبدخال البياانت اخلاصة ابلوحدة مصروفات السلفه املستدمية حيث يتم حساب 
املصروفات اليت قامت الوحدة بصرفها خالل الشهر .

• يقوم املوظف املختص إبدخال البياانت اخلاصة ابلوحدة مصروفات السلفه املؤقتة حيث يتم حساب 
املصروفات اليت قامت الوحدة بصرفها خالل الشهر.

• يقوم املوظف املختص إبدخال البياانت اخلاصة ابلوحدة صايف نشاط الوحدة حيث يتم معرفة مجلة 
اإليرادات ومجلة املصروفات للوحدة خالل الشهر .

• يقوم املوظف املختص إبدخال البياانت اخلاصة ابلوحدة على الكمبيوتر البياانت النهائية   للوحدة حيث يتم 
معرفة عدد الغياب واملأمورايت خالل الشهر .

• يقوم املوظف املختص بتفريغ البياانت يف التقرير النهائي (تقرير جممع عن نشاط الوحدات) ويتم مراجعته 
مبعرفة مدير اإلدارة لعرضه علي املدير العام .  

• يقوم املدير العام بعرضه علي انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع .
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النماذج املستخدمة يف
إدارة متابعة وتقييم أداء الوحدات ذات الطابع اخلاص

ابإلدارة العامة لشئون خدمة اجملتمع

السيد األستاذ / مدير وحدة

                                                 حتية طيبة... وبعــد

            قادم لسيادتكم  اليوم                املوافق            

      أ / 
        للقيام مبتابعة الوحدة رجاء التكرم بتسهيل مأموريتها وإمدادها ابلبياانت الالزمة  .   

شاكرين لسيادتكم صادق تعاونكم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحرتام،،،
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