
 ون خدمة المجتمع وتنمية البيئةؤأهداف قطاع ش

   المجتمع وتنمية البيئة والعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع رفع كفاءة وفاعلية قطاع شئون خدمة

المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلى واإلقليمي 

 .والعالمي

   إعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العلمية والدورات التدريبية التي تستهدف خدمة

 .لمجتمع وتنمية البيئةا

   إعداد الخطط والبرامج التي تعمل علي تفعيل دور الجامعة في دراسة مشاكل المجتمع وتقديم حلول لها

 .واإلسهام في قضايا التنمية

  ادارة األزمات وحل المشكالت التي يعانى منها المجتمع المحيط والتى لها عالقة بمجاالت الحاسبات. 

  المهنية وتأمين بيئة العمل داخل الكلية توفير السالمة والصحة. 

  االرتقاء بمستوى الخرجين. 

  تلبية متطلبات سوق العمل. 

  تعزيز دور الكلية في تلبية االحتياجات المجتمعية علي المستوى المحلى واالقليمي. 

  تعزيز دور الكلية في حماية وتنمية البيئة 

  خلق حوار إيجابي بين الكلية والمجتمع. 

   إيرادات الوحدات ذات الطابع الخاصزيادة. 

   زيادة قدرة قطاع البيئة على المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة المحيطة وتفعيل دور

 .المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وتسويق خدمات الكلية التعليمة والبحثية والتطبيقية واالستشارية

   الحاسبات والمعلومات وتحت إشراف وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية حيث يعمل داخل الكلية

 .البيئة مجموعة من الوحدات ذات الطابع الخاص

 

 

 :دور ومهام قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية الحاسبات والمعلومات

  كندا -إتفاقية الجامعة مع كلية الحاسبات جامعة دبنا. 

   إتفاقية مع أكاديمية مبارك للعلومويوجد تحت التوقيع. 

   روسيا –إتفاقية الجامعة مع جامعة رزان. 

   عقد اتفاقيات وبروتوكوالت التعاون الثقافي مع المؤسسات التعليمية والبحثية والمحلية واإلقليمية

 .والعالمية

  البيئة مجتمع ووضع آلية للتنسيق إلقامة مشروعات مشتركة بين المراكز والوحدات للتصدي لمشكالت ال

 .بصورة تكاملية

  تطوير إستراتيجية وخطة للبحوث التي يحتاجها المجتمع ووضع آليات للتنفيذ. 

  التحفيز علي حل مشاكل المجتمع عن طريق بحوث تطبيقية متعددة التخصصات 

  ة للقضايا هالتعاون مع المؤسسات األخرى إلجراء البحوث الميدانية والتطبيقية والقيام باالستشارات المواج

 .الوطنية واإلقليمية

  وضع نظام لتمويل ونشر األبحاث المتميزة. 

  توفير الدعم المالي الذاتي والمشترك مع جهات تمويلية أخرى للمساعدةفىإجراء البحوث. 

  تشجيع التعاون بين مراكز ووحدات الجامعة ذات الطابع الخاص. 



  مؤسسات والهيئات المحلية واإلقليمية والعالميةمد جسور للتعاون بين المراكز ووحدات الكلية وال. 

  وضع نظام لمتابعة األداء بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية. 

  وضع آلية لتحفيز ومكافأة المتميزين من العاملين ومديري اإلدارات والمراكز والوحدات داخل الكلية. 

   مشكالت المجتمع وتحقيق التطوير والتنمية المستدامةالقيام بدراسة لتحديد االحتياجات البيئية لعالج. 

  ترويج خدمات الكلية فى مجال البحوث والدراسات البيئة واالستشارات والتدريب. 

  إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل والدوريات والنشرات للمراكز والوحدات التابعة للكلية. 
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