
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة طبعبق االول االجتمبع عن تقرير

 ببلدقهلية البنىك مديري مع 

 

ٕ ادتاَع١ قد فإاْطالقا َٔ دٚز ادتاَع١ ايسٜادٟ يف خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ االقتصاد ايٛطين 

يالضتفاد٠ َٔ ٖرا ايصخِ االقتصادٟ ملا فٝ٘ ايٓفع يًدٚي١ َٚٛاطٓٝٗا آخر٠ يف  ا ٚضعت تصٛز

 االعتباز :

  طبٝع١ اجملتُع 

  ٌَُطت٣ٛ خسٜر ادتاَع١ َٚتغريات ضٛم ايع 

 رؤية اجلامعة 

دزب١ يًطفس٠ االقتصاد١ٜ ايكاد١َ دز ايبػس١ٜ ادتاَع١ٝ املؤ١ًٖ املايهٛا بإعدادتكّٛ ادتاَع١ 

  املدتًف١ زتُٛعات عج١ٝ َٔ ارتربا٤ ادتاَعٝني ذتٌ املػهالتتهٜٛٔ ٚنريو 

 آليات التهفيذ 

 تػٌُ آيٝات ايتٓفٝر 

  عكد ادتُاع َع ايطٝد ستافظ ايدق١ًٝٗ ملٓاقػ١ فهس ادتاَع١ يف املسح١ً ايكاد١َ

 َٚطا١ُٖ احملافظ١ يف َٓح ازض مجص١  باملد١ٜٓ ايصٓاع١ٝ 

 زداٍ ايصٓاع١ ٚايتذاز٠ بايدق١ًٝٗٚ ١ً بايدق١ًَٝٗدٜسٟ ايبٓٛى ايعاَ   عكد ادتُاعات َع 

 ػإ املػسٚعات بٚايتدطٝط  ز شتاطب١ ايطٝد ٚشٜس ايتعًِٝ ايعايٞ يٛشزا٤ االضتجُا

 .عداد ايهٛادز ايبػس١ٜ املٓاضب١ ٚااالضتجُاز١ٜ 



  االجتمبع وقبئع

الدتُاع االٍٚ َع َدٜسٟ ايبٓٛى ايعا١ًَ مبحافظ١ عكد ا مت  8/4/2012يف ّٜٛ ايطبت املٛافل 

ْا٥ب ز٥ٝظ ادتاَع١ رتد١َ اجملتُع  حمنود حمند املميجيأ.د  بٓا٤ ع٢ً دع٠ٛ ايدق١ًٝٗ 

 .ايرٟ قاّ بإداز٠ ٚقا٥ع االدتُاع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 جانب اجلامعة  كاى حاضزا مو و

  ايصٓاعات ايصغري    د. زأفت َٓصٛز ِ  ٚاملتٛضط١ ٠ َدٜس َسنص دع

  َدٜس َسنص تطٜٛل ايتهٓٛيٛدٝا  د. ستُد ممدٚح عبد ارتايل 

 ِٝاملدزع به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ    د. اضا١َ عبد ايعظ 

  َدٜس عاّ املػسٚعات ايب١ٝ٦ٝ  ظاَع١ املٓصٛز٠  أ. اٜٗاب زدب  ايػسبٝين 

  اجملتُع َدٜس اداز٠ االتصاالت بكطاع خد١َ  د. َصطف٢ اَني 

 



 

 مو جانب قطاع البهوك بالدقًمية و

  ايدٜٔ صادم ادتٝاز ّ  َدٜس فسع بٓو ايكاٖس٠ باملٓصٛز٠ أ. عصا

 ٟايدٜٔ ٖٓد ٍ  َدٜس فسع املصسف املتحد ملٓطك١ ايدق١ًٝٗ  أ. مجا

 َدٜس فسع ايبٓو االًٖٞ ظاَع١ املٓصٛز٠   أ. ايدزٜين عبد ايغين 

 ّٛز٠َدٜس فسع بٓو بازنًٝص باملٓص  أ. خايد عبد ايطال 

  ْا٥ب َدٜس بٓو ْاصس  أ. امحد ابٛ ضتٝت 

  َدٜس خد١َ ايعُال٤ ببٓو َصس فسع املٓصٛز٠  أ. امحد عبد ايفتاح 

 َٟٚدٜس خد١َ ايعُال٤ بايبٓو االًٖٞ فسع ادتاَع١   أ. امحد ايبطسا 

 

 

 



ٔ ايكطاٜا احملٛمت خالٍ اال  ز١ٜ ٚٚضع ايٝات تٓفٝر َبد١ٝ٥ هلا.دتُاع َٓاقػ١ ايعدٜد َ

 أ.د حمنود املميجي 

أ١ُٖٝ ايدٚز اجملتُعٞ ايرٟ تطاِٖ فٝ٘ ايبٓٛى ٚتعٌُ ع٢ً تدعِٝ ارتسجيني َٔ عٔ خ حتد

خالٍ ايتدزٜب ٚإتاح١ فسص ايعٌُ ٚنريو عٌُ املػسٚعات اييت َٔ غأْٗا إتاح١ فسص عٌُ 

نبري٠ يًػباب ٚارتسجيني يًعٌُ بٗرٙ املػسٚعات ْٚأٌَ إٔ تعُِ ايفهس٠ ع٢ً ادتاَعات 

 .ملصس١ٜ ٚايتعًِٝ ايعايٞا

ضبٌ ايتدزٜب ايعًُٞ ٚايتدزٜب ايتحًٜٛٞ يًُػسٚعات ادتدٜد٠ اييت ضٝتِ  ٚحتدخ عٔ 

جيب إٔ ْعٌُ ع٢ً يرا ٕٛ ٖٓاى احتٝادات يتدصصات َع١ٓٝ ضٝهحٝح  إْػا٥ٗا يف َصس 

تتٓاضب َع ضٛم ايعٌُ، ٖٚرا ايدٚز ئ ٜتِ بدٕٚ إْػا٤  اييت  رباتارتتٛفري االختصاصات ٚ

َسنص يًتدزٜب يًكٝاّ بتدزٜب ارتسجيني يٝتٓاضب ايتدزٜب َع فسص ايعٌُ املتاح١ ٚتأٌٖٝ 

 .ارتسجيني يطٛم ايعٌُ

ٍ  زٜب ايهٛادز ايبػس١ٜ داْػا٤ َسنص يتاضطالع داَع١ املٓصٛز٠ ب ٚاغاز اىل مبػازن١ زدا

 كسٙ مبد١ٜٓ مجص١ َٕ ٛضٝه األعُاٍ ٚايبٓٛى املٛدٛد٠ داخٌ ستافظ١ ايدق١ًٝٗ

إ ادتاَع١ حايٝا بصدد إْػا٤ َب٢ٓ زتُع يًبٓٛى َٔ خالٍ َطابك١ َعُاز١ٜ؛ نُا اغاز اىل 

 .َع ادتاَع١ يتفعٌٝ دٚز ايبٓٛى ٚاملؤضطات اجملتُع١ٝ يًتعإٚ

 



  مهصور رأفت الدكتور

 يٝذد ددا َِٗ عاٌَ ايعٌُ يطٛم ارتسجيني تأٌٖٝ

 ٖٚٓاى املٓاضب١ ايعٌُ فسص١ ارتسٜر أٚ ايطايب

 ايعٌُ ضٛم َٚتطًبات ايدزاض١ بني نبري٠ فذ٠ٛ

 فسص يٝذدٚا ارتسجيني آالف تأٌٖٝ ْعٌُ إٔ جيب

 ٚاملٓظُات ايبٓٛى َع بايتعإٚ املٓاضب١ ايعٌُ

 .األعُاٍ ٚزداٍ اجملتُع١ٝ

 

 

 

 أ. امحد عبد الفتاح 

ببٓو َصس  بت١ُٝٓ اجملتُع ٖٓاى اداز٠ ختتص 

تطع٢ يالضتجُاز يف زتالت ايتعًِٝ ٚتػازى 

زداٍ االعُاٍ يف تهٜٛٔ فسم يسصد ايكطاٜا 

اييت ميهٔ يًبٓٛى املطا١ُٖ دتُاع١ٝ اال

 فٝٗا.

 

 

 أ. امحد ابو ستيت 

بصدد ايتٛضع يف املدٕ ْاصس بٓو 

حدات بٓه١ٝ ٚطايب بإْػا٤ املدتًف١ ٚ

ايبٓو  ٜطتطٝعداخٌ ادتاَع١ يٝهٞ 

تكدِٜ ارتدَات َٔ خالٍ ادتاَع١ نُا 

 يًُػسٚعاتاغاز اىل ٚدٛد اداز٠ ددٜد٠ 

بٓو ضٝهٕٛ هلا دٚزا فعاال يايصغري٠ با

 يف ٖرا اجملاٍ.

 



 يهدي ا. مجال 

ضسٚز٠ ٚدٛد عكد ثالثٞ بني زداٍ  

تػازى  ٚادتاَع١ االعُاٍ ٚايبٓٛى 

يف َسنص ايهٛادز ايبػس١ٜ يتأٌٖٝ 

ارتسجيني اىل االعُاٍ املٓاضب١ هلِ 

ع٢ً إ تهٕٛ تهايٝف ايتدزٜب 

 َٔ خالٍ ادت١ٗ ايطايب١.

 

 

 ند ممدوح د. حم

ضسٚز٠ تهٜٛٔ فسم يسصد ايكطاٜا 

ٔ يًبٓٛى َػازن١  الدتُاع١ٝ اييت ميه

ادتاَع١ فٝٗا َجٌ تدٜٚس ايٓفاٜات ٚايطاق١ 

إ ٜهٕٛ ذيو بايتعإٚ  املتذدد٠ ع٢ً

 َع ستافظ١ ايدق١ًٝٗ.

 

 

 

 

 عصام اجليار أ.

ضسٚز٠ بًٛز٠ ٖرٙ االفهاز يف صٛز٠ خطٛات  

ِ زفع ايٓتا٥ر املبد١ٝ٥ يالدتُاع  0ستدد٠ ع٢ً إ ٜت

ٚٚضع  بػأْٗااىل قٝادات ايبٓٛى ايعًٝا يًتباحح 

 ايٝات ايتٓفٝر املٓاضب١ .

 



 

 الدريين عبد الغينأ. 

ضسٚز٠ نتاب١ بسٚتٛنٍٛ بني ادتاَع١ 

ٚايبٓٛى ٜتِ خالي٘ حتدٜد املط٦ٛيٝات 

ٚاالختصاصات ع٢ً إ ٜهٕٛ ٖٓاى ددٍٚ 

 ش َين يتٓفٝر بٓٛد ٖرا ايربٚتٛنٍٛ . 

 

 

 

  



 انتًى االجتناع اىل عدد مو الهتائج مهًا  و

ٞ داَع١ املٓصٛز٠اٖتِ االدتُاع اٖتُاَا بازشا ب - ٌ أٚالدْا خسجي ٚنٝف١ٝ  بحح َطتكب

ٚضبٌ َػازن١ ايبٓٛى يف ذيو ندط٠ٛ اجياب١ٝ ع٢ً طسٜل عٌُ هلِ  تٛفري فسص

 ايكطا٤ ع٢ً ايبطاي١.

ٓٛى جتاٙ خسجيٞ ادتاَعات يًُس٠ االٚىل ٜتِ تٓاٍٚ دٚز املط٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ يًب -

االدتُاع١ٝ يف مجٝع ايبٓٛى  يًُط٦ٛي١ٝٚز٠ اْػا٤ َهاتب ساملصس١ٜ َع تٛص١ٝ بط

 رتح جملايظ ادازات ايبٓٛى املدتًف١ .ٚزفع االَس نُك

نٝف١ٝ َػازن١ ادتاَع١ ٚايبٓٛى يف ايتدزٜب ايتحًٜٛٞ رتسجيٞ متت َٓاقػ١  -

يف زتاالت عٌُ تأٌٖٝ ارتسٜر يًعٌُ ياملدتًف١ خاص١ ايهًٝات ايٓظس١ٜ ايهًٝات 

 حيتادٗا ايٛطٔ.

 املطًٛب١ بػهٌ   ايتدزٜب١ٝػهٌٝ فسٜل عٌُ يٛضع ارتط١ تمت االتفام ع٢ً  -

فظ َبد٥ٞ ع٢ً إ ٜتِ االْتٗا٤ َٓٗا بعد عكد عد٠ ادتُاعات َع زداٍ االعُاٍ ٚاحملا

 عُاٍ بايدق١ًٝٗ.ٚزؤضا٤ نذايظ ادازات َؤضطات اال

زتُع يًبٓٛى ظاَع١  إلقا١َبايتذٗٝص ٝاّ ادتاَع١ قاعًٔ أ.د ستُٛد املًٝذٞ عٔ  -

 يهاف١ ايبٓٛى ايعا١ًَ بايدق١ًٝٗ ااملٓصٛز٠ ٜطِ فسٚع

 ايهٛادز ايبػس١ٜ ظاَع١ املٓصٛز٠ٚاعداد ْػا٤ َسنص يت١ُٝٓ امت االعالٕ عٔ  -

طاع االعُاٍ بايدق١ًٝٗ ع٢ً إ ٜهٕٛ املكس املكرتح ي٘ بفسع ايبٓٛى ٚ ق مبػازن١

 . ادتاَع١ ادتدٜد مبد١ٜٓ مجص١ 

 


