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 االنضةةةةةلاا ا وا ي وا  ار  في ختام ورشةةةةة  
صةةةةةةةةة   ا  : «ا سةةةةةةةةةع  »بجامع  بنها.. 

 وتفويضا  واسع   عو اء ا كل ا 

بنها  جام ةرئيس  -السعععععععععععععع  د  جمال /أكد الدكتور
علي أن ملفات دعم وتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص واإلنضعععععععععععععععااي المالي واإلدار  
بالجام ة كانوا من أهم أوليات خطة ال مل منذ توليه مسئولية رئاسة الجام ة مش ًرا إلي إنه 

ومنحهم صعععععععععالحيات وتفويضعععععععععات خالل لقائه األول بال مداء أكد علي اسعععععععععتقاللية ال ليات 
 .واس ة بضوابط ال مل المتفق عل ها

جاء ذلك خالل حضعععععورم ختال ا اليات ورععععععة ال مل التي نممتها الجام ة عن  ا نضعععععااي 
المالي واإلدار  اي الجام ة  بحضعععععورالدكتور هشعععععال الاطعل المشعععععرا علي الوحدات ذات 
الطععابع الخععاص بقطععا  خععدمععة المجتمعل وعمععداء ال ليععات والوكالء واألمنععاء المسععععععععععععععععاعععد ن 

 .ات ومد ر  الوحداتومسئولى المالية وأمناء ال لي

وقال  السععععععع  د  إن مسعععععععتقحل الجام ات الحاومية اي الوحدات ومراكو التم و الموجود  بهال 
مشععععععععععععععع ًرا إلى أن جعام عة بنهعا تتم و بوجود كليعاتهعا اي أمعاكن مختلفعة و عالتعالى تقعدل خعدمعة 

  ن مجتمعية ألكحر عدد من أهالي القل و ية اضعععععععععععععاًل عن اسعععععععععععععت مار األبحا  ال لمية للااح
 .واألساتذ  اي خدمة المجتمع المحلي

وأضععععععاا الدكتور جمال السعععععع  د أننا بدأنا اي إجراءات إنشععععععاء الجام ة األهلية الجد د  اي 
ال حور والتى سععععععععععععععت ون مملوكة بال امل لجام ة بنها الحاومية وح ر هاداة للر    وأكد أننا 

واًقا لم ا  ر الجود  الدولية  نسععععععععتهدا من إنشععععععععاء هذم الجام ة األهلية تقد م خدمة ت ليمية
و ت لفة مناسعععععاةل ومن المقرر أن تضعععععم الجام ة الجد د  تختعععععتعععععات وكليات ح ر نمطية 

 .مرتاطة بسوق ال مل
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من جاناة أكد الدكتور هشعععععععععععععال الاطع علي أهمية إعداد خطة لتسعععععععععععععويق خدمات الوحدات 
ر  وهيال الوحد  الخاصععععععععة من خالل إعداد دل ل لها  وضعععععععع  أنشععععععععطة الوحد  وسععععععععابقة الخح

ووسععععع لة ا تتعععععال وا سعععععت انة بذو  الخحر  من الشعععععااو اي مجال التسعععععويق  ووضعععععع  لية 
 ختيار الفريق من مجلس عععئون خدمة المجتمع علي أن  تم صععرا لهم نسععاة من األر ا  

 المحققة من الوحد  تحدد بقرار من مجلس اإلدار  طاًقا لنشاي الوحد  


