
 تنقسم إدارة العامة لمشروعات البيئة الى قسمين :

 إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البحثية والبيئة . -أ

 . أ. صالح سيد يوسف مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البحثية  :

 الوصف العام : 

 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة لمشروعات البيئة . -

 بمتابعة مشروعات البيئة .يختص شاغل هذه الوظيفة  -

 الواجبات والمسئوليات :

 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام لمدير عام مشروعات البيئة . -

 اإلشراف على العاملين باإلدارة . -

اإلشراف على إعداد وتصميم متكامل لمتابعة تنفيذ المشروعات البحثية التى تطلع بها الجامعة لتنمية  -
 المختلفة .منظمات البيئة 

تنظيم االستعانة بخبراء الجامعة فى تصميم الدورات المستندية الالزمة لضبط العمل فى المشروعات  -
 البحثية التطبيقية لتحقيق أهداف المحددة .

التعاون مع كليات الجامعة أو فرق العمل واللجان المتخصة بتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية  -
 تلك المشروعات . للوقوف على موقف تنفيذ

اإلشراف على إعداد الدراسات التحليلية لبيانات تنفيذ المشروعات بشكل دورى وحصر المصاعب  -
 والمشاكل التى تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها .

 اإلشراف على مسك السجالت اللزمة لتتبع التنفيذ فى المشروعات المختلفة . -

 لتطوير المشروعات البحثية التطبيقية وتحقيق أهدافها . تقديم المقترحات اللزمة -

 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة . -

 إدارة تخطيط وتنمية البيئة : -ب

 مدير إدارة تخطيط وتنمية البيئة 

 الوصف العام :

 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العمة لمشروعات البيئة . -

 تخطيط وتنمية البيئة .تختص هذه الوظيفة بأعمال  -

 الواجبات والمسئوليات :

 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام لمدير عام مشروعات البيئة . -

 اإلشراف على العاملين باإلدارة . -



 اإلشراف على وضع خطط برامج  تنمية البيئة . -

لمساهمة فى تنفيذ اإلشراف على تنسيق  العمل مع كليات الجامعة  لتحديد دور الكليات فى ا -
 المشروعات البحثية لخدمة البيئة .

القيام بالدراسات التحليلية الالزمة لتحديد محاور خطط المشروعات البحثية التطبيقية التى تساهم بها  -
 الجامعة لتنمية البيئة 

 تنفيذ الخطط النهائية لتنمية البيئة صناعياً وبشرياً واجتماعياً وبيئياً . -

 البرامج التنفيذية الالزمة لتحقيق خطط الجامعة لتنمية البيئة فى مجاالت مختلفة .وضع  -

 تحديد المحاور الرئيسية لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية فى محافظة المنيا والمجتمع ككل . -

ة فى االشتراك مع اإلجهزة المحلية فى ضوء الخطط النهائية لتحديد دور الجامعة فى تنمية البيئ -
مجاالت تنمية اإلنتاج الصناعى والزراعى واألنشطة التجارية والخدمية وتنمية القوى البشربة فى 

 المنظمات الحكومية  التابعة للقطاع العام والخاص .

 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة .  -

 

 


